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 תמדקתמ היגולונכטלו םיבשחמל ןיזגמו ןועובש םיבשחמו םישנא ינותיע

 דיתעה יבשחה לא ץוריחה
 תואיצמו ןוימד -- ישימחה רודה יבשחמ

 בורקמ טבמ
 לטיגיד העיצמ ,בשחמ אוהש בבש הל ןת -- םולהי הל קינעת לא יא" יטל

 לאנוישפורפ

 שוטניקמ
 רשקה
 ילארשיה

 םירצומ
 םישדח
 תונומתב

 !עבצ

 הנכות ןחוב
 רסמ

 .יררה סמס
 קחשמ לע

 סקד



 וארירח
 57578% ש,רוציקב ... ירייהל \\צ) ,

 תכמתנה הלועמ תכרעמ הניה

 לע הטדחה .הוקמות תוכרעמ \ 'טסח-רורוחווק
 .בר ןיטימומ תלעב הרבח ידי

 ונא ,סוסיה לכ אלל ,ןכל רו ץ
 תכרעמ ןחובה לכש םיצילממ \ \\\ \ ₪ ר\) \ ,
 תמדקתמ הטלחה תכמות , . דד הר יו
 57578 וש תא קודבי ו \ ר\נו(\\ | 7%

- 
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 .םלועב רתויב רכמנה בשחמ ורקימה אוה רודומוק .המצע דעב תרבדמ החלצהה
 12/8 כטהוהוכמ (ר)וסוע 10 קדש -קדפס .דחיב ו.8.₪-ו גקק| = רשאמ םיבשחמ ורקימ רתוי רודומוק הרכמ 1984 תנשב
 7 םיחותיפב ןהו הנכותב ןה ,הרמוחב ןה ,רתויב תמדקתמ םיעוציב תמר רודומוקל
 .רודומוק תא תגציימ ץראב 1 'סמ הקינורטקלאה ןרצנוק ןארידת .םידימתמ םישודיחו
 .השיכרה עגרמ ליעיו ןימא תורש ךל חטבומ ךכ
 :ךיתויורשפאלו ךיכרצל םאתהב םיבשחמ לש בחר ןווגמ ךתריחבל
 .ךוניחה תכרעמבו יתיבה קושב רתויב ץופנה בעחמה- 4

 .תודמול/תונכות לש םוצע רחבמ ,םינססות 8 ,םיעבצ 16 ,ןורכז 64% - בעחמל

 .דחא בשחמב םיבשחמ 3 - רודומוק לש תרתוכה תלוג-ז- -8
 664 -מ :בכרומ 8

 תבחרה תורשפא ,שמתשמל יונפ ןורכז 128% :ליכמה 6128 -מ
 85/6 7.0 ,ןורכז 486 ,512%-ל ןורכז
 .(640/200) תורוש 25 םירוט 80 6₪ו 1/5 לש הלעפה תכרעמ -מו

 .יתיבהו יכוניחה רזגמל ,קסע יתבל םיאתמ 8

 .תונכות לש רתויב לודגה רחבמה םע רודומוק לש יקסיעה בשחמה - 00
 ינש לעב ,8087 ילנויצפוא ,8088 רוטסורפורקימ ,ופשו ק6/אך םאות 0610 -ל

 ןתינ ,25668 - חוו יטיסב ןורכז ,דחא לכ 3606 לש םיטקסיד יננוכ
 ,שופס05 הלעפה תכרעמ ,64068 וא 51268-ל הבחרהל

 :סכט לש םסיזכרמה תשולש תשיג ,םיננוכה תלובקב קר ונממ התש ,66-10-ל ויתותכתב ההז - 20
 .ואד= 6/1 1018 לש חישק ןגוכ ןכו 3606 /8ץד = םיטקסיד ןוכ 6620-ל

 ,הלופכ המצוע ךל קינעמש בולישה .ןארידתמ דודומוק תא שוכר

 קאי הייז
 2 \ עמ שוכרתש י סכטל הנפ הטלחה תכמות תכר 03-217256-פ ל .44 רייאב 'ה ,הוירחה רכב ,א" הד 8 61510%א-ב 5451 או/שע תכרעמ לע ארק ל 'ה ,הנירחה רבכ ,א"ת

 5815או/ו לש המגדה הארו א

 הנכותה תויעבל םלשומה ןורתפה

 םכטש
 7 חרבה הו לצור

 , ל בא-לת 13045 .ד.ת ,האיבנה 242621 הזוו\ :סקלט ,03-491262 .לכ 0 ביבא-
 .ד.ת , ה הרובד 'חר ,תרש הונ םידית

 ף
 , ז ע

 .\ \ו\ ותו



 7עש דופיק

 22 2 םקאו ורקימ

 הייפיצה ,ודי תא ץפקו הלומ דמע שגרנו םעפנ
 .ךייח הטבמו וילא הברק טא-טא .היניעב הכורד
 ?חרפ ,רעצימל וא ,תעבט םאה

 תא הל שיגהו ויתועבצא תא ונרוחב קשפ
 תאז השוע לטיגיד.בשחמ אוהש בבש ,ותנתמ
 ינימ תמצועב ורקימ בשחמ .בוש

 ינעוצקמל ליבומה ןיזגמה 24.  ןוילג

 32 יררה סמס
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 % ןוסרדורב ןורי
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 , םיישיא םיבשחמ ישמתשמו < % ₪5 ש ילהנמ ,א"נ

 קיעובקה ונירודמ

 קהה ה
 024 קזבמ

 םיבשחמ יריחמ רקס

 םלועב םיעוריא

 םישומיש

 טלפטלק
 עושעשבשחמ

 ימצע תונכית

 דקומ רבזכ

 ורט"סנזיב טאסקט

 20 ילפ

 לע סטנמווטסנא סאסקט תמייאמ םאה
 ?חלצומ בשחמב מבי לש .יט .ייא לש ודמעמ

 - טפואה קחשמ

 םילהנמל היצלומיט

 ונצראב הרוקמש ,תינשדח לוהינ תטישכ טפוא
 .םלועב םיבר םיצירעמל הכוז איהו תנוטנטקה
 תונורקע תא םיגדמה ,הנכות-קחשמ ןחוב סמס
 .חוכב םילהנמ ינפב הטישה

 הנכות ןקוב

 לוהינל הנכות - רסמ

 בלושעמ יתייועעתו יקסע

 תוצופנהמ ,תידרשמ הנכות לע ריהמ טכמ

 תלהנה תנכות ,לטיסר תרצותמ רסמ .לארשיב
 .רתויו -- תונובשח

 | 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 .\- ה

 :ריכהל אנ

 55 ו
 תונימאהו תוכיאה למס

 800-מ רתוי) םלועב הלודגה םיבשחמה תשר ,דנלרטויפמוק
 לש תוכיא ירצומ ךרובע הרחב ,(םלועה יבחרב הריכמ תודוקנ
 םשה תחת םיקוושמ הלא םירצומ .םיימלועה םינרציה בטימ
 םינתינו ,תינדפק תונימאו תוכיא תרוקיב ורבעו ,פ8/5סצאם
 תא !הברה הזש עדוי ,אצמתמש התא .תוירחא ישדח 18 םהל
 .דנלרטויפמוק תשרב קר שוכרת 5צ5סצא6 ירצומ

 :אצמת 5צ5סצאפ ירצומ ןיב

 .וקב םע ,10₪8 ,הבוג % חישק טילקת

 .אלמ הבוג ,30/8 ,חישק טילקת

 .(תוינש ילימ 45 עצוממ השיג ןמז) 2108, 4ד-ל חישק טילקת 4

 .ופא 56/אד/8ד-ל הבוג % ןנוכ 4
 .םק50א =א80/=א 100 תוספדמל ויד-יטרס א

 .ם550% תספדמל !8 6 ןיב םילועמ רוביח ילבכ

 .םיינועבצו םורכונומ יגצ

 ו
 03-282355 ,289520 ,202525-6 .לט ,3 ךבילרק 'חר :ביבא-לת

 85 טסוגואב החיתפ ,58 -- 60 םיניגמה 'דש :הפיח

 04-244803 (ינמז) .לט

 027223529 .לט ,הדבעמ :םילשורי



 תוזרכהה תנוע - ץיק
 םישדח םירצומ תוזרכהב ונינפל יופצ המ

 .הברה ?ב"הראב
 השדח תרושקת תנכות גיצת טפוסורקיימ...

 רכמית ,ססקא היורקה ,הנכותה .יסיפ תחפשמל
 ריחמ .וימאותלו יסיפל םיאתתו םירלוד 250-ב

 .םיבר היעוציב ךא ,תיסחי רקי בשחנ הנכותה
 .יט .ייא ימאות ינש לע הזירכמ קאפמוק...

 םירליד .אשינ -- רחאהו ינחלוש םגד ,ןושארה
 קאפמוק לש םישדחה םיבשחמה תא וארש
 .םיבהלנ ועמשנ ,הלועפב

 תכרעמ ,סודרפוס תא הגיצמ 'ץרסיר לטיגיד...
 יעוציבל 80286 ידבעמ רובע הלעפה
 םע האלמ תומאות ךות םישומישו םישמתשמ-בר
 .8086 ידבעמ

 גצמ רחאל .דראקאפ טלויהל שדח עגמ גצמ...
 .שטניא 12 לדוגב גצמ -- קיתווה 150 לש עגמה

 תנעוטה ,הרבחה .יט .ייא םאות גיצת ידנאט...
 .ייאמ רתוי בוט הלש 2000 ידנאט יכ בר ןמז הז
 .םאות לע תכלוהו "קושה תושירד"ל הענכנ .יש

 לע שוטניקאמ יעוציב

 ךמיהלו - יסיב
 תצרה רשפאמה ,ילרא'צקמ לע שדוחה ונעמש

 הכוז יסיפ םג םלוא .שוטניקאמ לע יסיפ תונכות
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 בשחנה ,שוטניקאמ "ייומד" םילכב הלא םימיכ
 הלעפהה תכרעמ תוכזב רתויב יתודידי בשחמל
 "םיבנשא" תרזעב תונוש תונכות הצירמה ,ולש
 .םסרופמה ןורבכעה תרזעב םתריחבו

 תוכרעמ רוצייב החמתמה ,'ץרסיר לטיגיד
 קיתעה םא-יפ-יס לע התליהת רקיע) הלעפה
 הניא 'ץרסיר לטיגיד .6א| תא הגיצמ ,(חלצומהו
 תינשדחה הלעפהה תכרעמ תא הליבגמ
 איה םויכו םיבשחמ לש דחא גוסל קר תיתודידיהו
 ,יראטא ,רודומוק םע םימדקתמ םיעגמב תאצמנ
 תכרעמ תא ןיקתהל המגמב ,תורחאו ידנאט
 תורכח לש םישדחה 68000 יבשחמב הלעפהה
 .הלא

 ךותמ תונכות תריחב לש םיטנמלאל ףסונ
 'ץרסיר לטיגיד הגיצמ ,ישאר ינורבכע טירפת
 תונכותל המוד םהב שומישהש תונכות רפסמ
 תונכותה ןיב .יסיפ ילעב רובע -- שוטניקאמ
 םילילמתה דבעמ ,טיירוומ'ג םיעצומ ,תושדחה

 ף-ר-ס-מ
 ;(קיתווה רטיירסקלוו לש דוביע אלא וניאש)
 דואמ המודה תינועבצ רויצ תנכות ,טנייפמ'ג
 ;תללוהמה טנייפקאמל היעוציבב
 .םיפארגו תואלבטל הנכות ,טרא'צדרוו"ם'ג

 תוחפב ורכמיי ,וידחי תונכותה שולש
 .רלוד םייתאממ

 םילכה תא טעמ "שורחל" קיפסהש ימ

 ותולעפתה תא עיבמ 'ץרסיר לטיגיד לש םישדחה

 הרוגחל תחתמ דואמ השלח הכמ יהוז" :תגיוסמה
 .םיבר םירמוא ",לפא לש

 יצמאמב רלוד ןוילימ עיקשת 'ץרסיר לטיגיד
 הנימאמ איה .שדחה ילכה לש םוסריפהו קווישה
 רצ

 רבכ שישעכ ,החע"

 "...קאלמל תונכוה 0
 תמוסרפה ןוטרס לש תוניירק לוקספ חתפנ ךכ

 לע תפלוח המלצמה .ב"הראב לפא לש ןורחאה
 ןורחאה שדוחבש תומייקה הנכותה תוליבח ינפ
 .500 דע ועיגהו וברתה

 ינפ לע םג המלצמה תפלוח ,הינוריאה תיברמל
 ,שוטניקאמל 3-2-1 סוטול דוביע ,זא'ג תנכות
 .התעפוהב דואמ תרחאמה

 ,םייתניב ,ןכ םא 9

 םנוכ אלש סוניכה
 (?תמאב המכ עדוי ימ) יפלא תא סנכל ןויסינ

 .לשכנ ,םיעודיה הנכותה יניירבע -- סרקאה

 סוניכה יכ עידוה ,ןייד סורב ,סוניכה ןגראמ

 וויקש ,םינגואמה .םיפתתשמ רסוחמ לטוב

 וצלאנ "חוימה סוניכהמ ףסכ "תצק" חיוורהל

 ףסכה תא וחלש אל הנכותה יניירבע -- ולטבל
 .םתופתתשה תא חיטבהל שרדנה

 ?םלשל םיליגר םה יתממ ,תמאב

 ךרדב 4.0 טוד
 העיקשמ מבי יכ תונשקעב תונעוט תועומשה

 תכרעמ רוציל ןויסינב םיבר םיצמאמ הלא םימיב
 לש 2.0 סודל םואתל ךישמתש ,תינדיתע הלעפה
 קינעת -- תאז םעו ,.יט .ייא לש 3.0 סודו יסיפ
 .יט דנא .יט .ייא לש סקינויל וותשיש םיעוציב

 חותיפה יצמאמ םא רורב אל תועומשה יציפמל
 אמש וא טפוסורקימל מבי ןיב ףתושמב םישענ
 העומשמ עבונ תוריהבה יא .המצע מבי ידיב
 ,סוד גיב םשב הלעפה תכרעמ לע -- תפסונ
 דחאל השיג רשוכ שדחה יסיפל קינעהל תדעוימה
 יעדוי םיפילדמ ,סוד גיב .יזכרמ ןורכיז לש ב"מ
 איה תוביסה תחאו המצע מבי תיבב תחתופמ ,רבד
 דומעל ,זמרנ ךכ ,טפוסורקימ לש התלוכי רסוח
 .מבי ידי לע םישרדנה םינמזה תוחולב

 הז הקיתווה העומשב אוה תועומשה רוקמ
 תא דואמ בורקב גיצת מבי :וניתוזוחמב רבכמ
 תעינועמ הרבחה .אבה רודה בשחמ ,2 יסיפ

 םירורב םניא ויעוציבש שדחה בשחמה תא גיצהל

 בשחמ ןיא -- הלעפה תכרעמ אלל םלוא ןיידע

 םיבדמל רזוח .יט .ייא
 גישהל היה ןתינ אל הבש הכורא הפוקת רחאל

 יכ הארנ ,ב"הראבו לארשיב ,,יט .ייא יבשחמ
 .תויומכבו -- םיקוושמה יפדמל רזוח בשחמה

 ןומט קושל .יט .ייא לש ובושל םימרוגה דחא

 תורוקמ תא ביחרהל מבי לש (היופצה) התטלחהב

 20 ינב ,בשחמל םיחישקה םיטילקתה תקפסא
 .טילקתה ב"מה

 התיה ,קושב בשחמה לש ותעפוה תליחת םע
 ,םויכ .6א\| ,תחא הרבח םיטילקתה תיקפס
 םגו טייגיס תרכח םג חישקה טילקתה תא תורציימ
 .רטס'צורב -- המצע מבי

 רוצייה תבחרה לע ביגהל שקבתנש ,6צוו רבוד

 תוחול לכב הדמע ותרבח יכ ןעט תופסונ תורבחל
 םיטילקתה תקפסאב םהל הבייחתהש םינמזה
 .(הנשה ןוילימ עבר לש יופצ קוש) םיחישקה
 התיהש ,הנושארה תונמזהה תומכב איה הרצה"
 .רמא ",המצע מבי תויזחתל רבעמו לעמ

 םיטילקת וניקתהש םירליד םישאמ רבודה
 .יט .ייא יבשחמב ותרכח תרצותמ אלש םיחישק
 רתוי הברה םייטיא הלא םיטילקת יכ ןעטו
 .ותרבח יטילקתמ

 תבחרתמ סוטול
 לש יומידהמ טלמיהל הסנמ החילצמה הרבחה

 סוטול השכר הלא םימיב ."דחא טיהל לש הרבח"

 .תרחא הנכות תרבח תרצותמ 3-2-1 רובע ףסות

 הרמוח תרבח השכר סוטול יכ עדונ דוע

 .תינרופילקה דיפסהטאד תרבח איה ,המלש

 םיטלקמ רוצייב החמתמ העודי יתלבה הרבחה

 בשחמ ינותנל וידר תותוא םיכפוהה ,םידחוימ

 ,םייביססבוא הסרוב ינקסעל רקיעב םידעוימהו

 שחרתמב "תמא ןמז"ב םינכדועמ תויהל םיבייחה
 .תוינקירמאה תוסרובב

 קלח''כ םינורחאה היכלהמ תא תראתמ סוטול
 תא רפשל "ךורא חווטל תבשוחמ היגטרטסאמ

 לש תשק היתוחוקל ינפב דימעהלו הירצומ יעוציב
 .תופסונ תויורשפא

 יוהקירמא ,יקנחה"
 םימיב העיפומה תמוסריפ תעדומ לש הנושל וז

 וקרז" :העדומה ןושל .תינקירמאה תונותיעב הלא
 לס לא םכתושרבש 'םימותיה' םיבשחמה תא

 ןיב העיצמ הבידנה קאש וידר ידנאט ."תואטורגה
 בשחמ תיינקב ,ןשיה בשחמה תרומת %150-ל 5
 .שדח ידנאט

 לש התעדומב םיעיפומה םיבשחמה תמישר

 קוש תא תוראפמה תוביצמה תמישר איה ידנאט
 רודומוקב ,ןרובסואב לחה ,םיישיאה םיבשחמה

 ,בגא .דועו 99 סטנמורטסניא ססקט ,ןוגארדב ,טפ

 םישידח םיבשחמ םג המישרב תללוכ ידנאט
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 ךירצ םויה
 תופש תעדל =

 תוינכות ןנכתל
 תואלבט טטרשל

 .ללכשלו ןיימל
 :רוציקב

 !/ןו(?ה625001
 םומיסקמה תא קיפהל ךל ורזעיש ,םילכה בטימ תא העיצמ ושוסמס050ד

 .ב6ושזס5ה" ופש ₪6 יבשחממ

 חותיפ ילכ - תופש
 845ו6 ,00801 ,-סהזמגא ,6 ,ס45641 ,[ן8ק

 שטו דוסו הא
 .םילועמ םיעוציב

 .םינמזב דמועה ןונכיתל = חסד

 .ךליבשב רבדל הקיפרגל ןת = 67

 .םיצבק דוחיאו ןוימל - 07

 .דיה ףכב ךסמה תא םיש :גאשש רבכעה - 0(

 םע ינורטקלא ןוילג

 אוו6>ת63507
 םילועמ םיעוציב םע הנכות-ילכ

 בושמ :לארשיב םיגיצנ

 דחא גג תחת הכימתו תורש ,הנכות ,הומוח

 :לש לארשיב םיגיצנ :בושמ תונכות ןיב

 כתפו 2000 לוהינ . גי מ"עב םיבועחמ בוועמ

 5 2000 6 . = 03-453202 .לט ,ביבא-לת ,4 והימרי יחר 44 ₪

 2 2000 יאלמ * ד | 027234174 .לט ,(247) ללכ ןינב ,םילשורי בושמ .-

 ד סואג םימושי-ללוחמ * 047642217 .לט ,28 ואדרונ יחר ,הפיח בושמ = ..כ
 ו שחוממה דרשמה * / ט ,73 תורדתסהה יחר ,עבש -ראב בושמ ?-?+(כזכ הד בשחוממו 057-33012 .לט ,7 , , 7

 בושמ םע דובעל בוט יל םג



= 
 יסיפ ימאות ,היבמולוקו לגיא ומכ "םייניצר"ו

 ...םירלוד יפלא ןיידע םילועה

 לש התעדומ לע אצי תחא הרבח לש הפצק

 רוטקיו תא תרציימה רוטקיו תרבח יהוז .ידנאט

 דואמ דקפתמו םייק ,יח בשחמ ,0

 לעמ הלצנתה ידנאטו ידנאט תא העבת רוטקיו

 רוטקיו לש בשחמה תא התניכש לע תונותיעה יפד

 ,תוליעפל הרזחש ,ןרובסוא םג .'םותי' םשב

 .ידנאט תא עובתל תמייאמ

 תא וליג םה ויעכע

 הטישה
 ,ץופנה םיבשחמה תושדח ןועובש ,דלרוופניא
 ויתונילגמ דחאב הבור תושגרתהב הלגמ
 םיחישק םיטילקת םיניקתמ םירליד" יכ םינורחאה
 ",יסיפב מבי תרצותמ אלש

 ייומד" -- המרונל תויהל ךפה לארשיבש המ
 רצות לכמ םיחישק םיטילקת םהבש "יט-סקא
 ב"הראב הטישל תויהל ךפה -- מבי אל קר אוהש
 .(הלא םימיב קר הלגתה אמש וא) הלא םימיב קר

 םניא םיבר םירליד יכ ןעוט דלרוופניא
 לוזה) טילקתה ףילחתב םהיתוחוקל תא םינכדעמ
 בשחמב ןקתומה (מבי לש ירוקמהמ רתוי הברה
 .ונקש

 סוטול -- טיפוטורקימ

1 
 םילודגה הנכותה יתב ןיב המחלמה

 לש הדי ,ןושארה ברקב .לחה םיחילצמהו
 התוחמתהש ,הרבחה .הנוילעה לע טפוסורקימ
 העיתפה ,יסיפל הלעפהה תוכרעמב "תיעבטה"
 ינורטקלא ןויליג תנכות הגיצהו םיבר םירקבמ
 .אקווד שוטניקאמל -- תבכרומ

 .השדחה הנכותה לש המש אוה (ןייטצה)לסקא
 256 ליכמ טפוסורקימ לש ינורטקלאה ןויליגה
 ,טרא'צ תנכות תא ;תורוש 16,384 לע םירוט
 וליפאו טפוסורקימ לש תורחא תונכותל תומיאת
 .הרחתמה ,סוטול יצבקל םיצבקב תומיאת

 ,הכמה ?יסיפל םוקמב קאמל הנכות גיצהל
 ,סוטול ןכש השק איה ,סוטול רובע תוחפל

 ,קאמל ינופמיס תבסה ,זא'ג תא גיצהל הרמייתהש
 ,תאז לכבו .תבכעתמ -- םיבר םישדוח ינפל רבכ
 הלש קושהש תבכרומ הנכות גיצהל םעטה המ

 ף-רו-ס-מ
 !יסיפ קושמ תירישעמ תוחפ אוה

 ותרבח יכ ןעוט טפוסורקימ ל"כנמ ,סטייג ליב
 -- לסקא לש יסיפ תסרג תא רבד לש ופוסב גיצת
 םג .ותרבח תרצותמ תונולח תנכות םלשות רשאכ

 םירובס םיפיקשמו ןטק אל רוגיפב תאצמנ תונולח

 הנשה ינפל קושב גצות אל יטיפל לסקאש ,ןכ םא

 ,האבה
 בורקה רבמטפסב לחה רכמית השדחה הנכותה

 ריחמב .%395 תרומת (...םישוביש ויהי אל םאה
 תניעט רשפאיש ,5116ו188 םג ללכיי הנכותה
 (ב"ק 512 ליכמה) ןמשה קאמ לא תונכות המכ
 .ןורבכע תציחלב םהיניב רבעמו

 גךד 0
 תונושאר

 תרצותמ (ורקימב) הנושארה סקינוי תנוכמ
 ינפל זרכוה וילעש ,7300 םגד איה יט דנא .יט .ייא
 ןלהלו הנוכמה תא רקוס דלרוופניא .שדוחכ
 :ותעד תווח ריצקת

 השדחה הנוכמה .םיינכטה םינותנל ,תישאר
 הניאש ךכ) 68010 הלורוטומ דבעמ לע תססובמ
 ןועשה תוריהמ ;(יסיפ תנכות ףא ליעפהל הלוכי
 בשחמה .ץ"המ 10 :המישרמ שדחה בשחמה לש
 גצמ ,ב"מ 10 טילקת ,םאר ב"ק 500 ללוכ
 ילאירס קשממ | ;720א348 יפארג םורכונומ
 תכרעמו ןורבכע ;טיב 1200 םדומ ;יליבקמו
 .5 םטסיס סקינוי הלעפה
. 

 תוכרעה

 אוה ,שדחה בשחמה יורקש יפכ ,יסיפ סקינוי

 תומייקה תונכותה תומכב דואמ לבגומ בשחמ

 תומכ ,ל"'צטאס ןפטס ,הריקסה בתזכ יפ לע .ורובע

 בשחמה םע םיעצומה (םירלייפסוק) םירידהמה
 .יט .דנא .יט ,ייא .תויקסעה תונכותהמ רתוי הבר

 תחת "תוצר"ה תויסיסב תונכות המכ הקפיס

 .ךשמהב תובר תונעות החיטבמו סקינוי

 תא בתוכה חבשמ ,הלעפהה תכרעמ יעוציבב

 לע לקהל המגמב ורצונש תונולחה יטירפת
 ורקימה שמתשמל תרכימ יתלבה סקינוי תכובסת
 71300 לש הסיפתה הז יכזמ ,הבר הדימב .ליגרה

 יעוציב .שוטניקאמ לש םיבנשאה תסיפת תא
 רתוי םיבוט םישז;תשמ-בר בשחמכ תכרעמה

 ו ,ריחמהו מבי לש יט .ייא יעוציבמ

 "בוט" ריחמה .ליעל תראותמה תיסיסב הרמוחל

 מבי ריחמל תיסחי

 ןורכיזה תכירצב איה סקינוי לש הלודגה התרצ

 םג .סוד-סמ תונכותל תיסחי ,הלש הלודגה

 תוריהמב תאטבתמ הניא ההובגה ןועשה תוריהמ

 .רלרוופניא ןייצמ ,תיסחי יטיא בשחמהו םיעוציב

 .יט .ייא ןיבל וניב האוושה ךורעל היהי ןיינעמ
 .תונכותבו סקינויב דיוצי ןורחאה הזשכ

 תא תלטחמ לפא

 הינוצעמכ ,הפיל
 שוטניקאמ לעכ הסיל לע הזירכהש רחאל םג

 הלודגה הנוכמה לש הלרוג רפש אל ןיידע ,או
 .לפא לש הרקיהו

 רוצייה וק לוסיח לע לפא העידוה הלא םימיב
 שוטניקאמ ,המצע לפא יפ לע .הסיל לש
 ריחמבו הסיל יעוציבל עיגמ םימייוסמ םירופישב

 תיקרוי וינה תוינמה תסרוב .רתוי הברה בוט

 לפא תוינמ תדרוהב בשחמה לוסיח לע הביגה

 ,הנשה ועדיש רתויב לודגה לפשל

 ,העדוהה תובקעב םידבוע 100 ורטופ לפאב

 .רבכמ הז "השפוחל ואצוה" םידבוע 0

 םילודגה םהימ

 ?יטיב יועכורב
 ןרצנוקה יכ אצמנ ,הנורחאל ךרענש רקסב

 אוה רתויב םיברה יסיפ יבשחמ םינקתומ ולצא
 ירחא .םיבשחמ 25,000 -- = סורוטומ לארנ'ג

 ,קירטקלא לארנ'ג תדעוצ תוינוכמה תרכח
 .הילעפמב םיבשחמ 22,400 הניקתהש

 ;םיבשחמ 9,000 הניקתה דרופ :םיאצממ דוע
 -- זואהגניטסו ;4,300 -- טירטסדרב דנא ןד
 -- פרוקיטיס ;6,200 -- ןוסקא ;םיבשחמ 0
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 תשיכר ,תורבחה תיברמב יכ דוע אצמנ רקסב
 תוקלחמ ידי לע תזכורמ הרוצב הכרענ אל ורקימה
 תוקלחמה לש תומזויב אלא לעפמה לש א"נע
 לא ןיידע תוסחייתמ תורבחה בור .ןוגריאב
 לש תויאמצע תודיחי לאכ ורקימה יבשחמ
 .הצק תודיחי לאכ אלו םילודגה םיבשחמה

 סו דצצוהזו
 דחיב הצירטמו הפינמ שאר םע

 (םּהופְצ \שחפסו) הפינמה שאר

 שאר תועצמאב תוכיא תספדה

 תיתרקוי תימדת הקינעמ הפינמה
 .ךקסעל

 יגוס 3-ו ,תיזעולב בתכ יגוס 30-מ דחא

 .(תינושל-וד הפינמ ללוכ) תירבעב בתכ

 לש טיב 8 תלבט יפל) םידחוימ םינמיס

 שארב אצמנב םניאש ,(לשמל ,ופאו

 שאר תועצמאב רצייל ןתינ ,הפינמה

 בתכב ,הרושה תספדה ךות תוכיסה
 הפינמבש בתכל המודה תוכיא

 (001 חואזזוא) תוכיס שאר

 -ק5 140 לש תוריהמב הספדה

 וא תוטויט .םינותנ דוביע תוכיאבו

 תיפארג הספדה עוציב

 םינוש תויופיפצ יגוס 6 ל תורשפא

 הרורבו תיתוכיא הצירטמ תספדהל

 תודח תואלבט תגשה תרשפאמה

 תורורבו

 הצירטמ תספדה ןיב הפלחהה

 ןה תירשפא הפינמ תספדהל

 תועצמאב ןהו הנכותה תועצמאב

 תספדמה ג"עש ינכמ ןצחל

 ו .

 דצ/שוצהוז פח 5 תועצמאב - רפושמ םילילמת דוביע
 םילילמת דוביע םוחתב יתועמשמ ןורתי הל תוקינעמ ,דצשואחוזפה 5 לש תוידוחייה היתונוכת

 .םירחא םימוחתב םג ומכ
 םילילמת דוביע לש ליגר םושייב ףסכבו ןמזב יתועמשמ ןוכסיחל הטיש ןלהל

 .008 140 תוריהמב - תוכיסה שאר תועצמאב הטויט ספדה .1

 .שורדה תא םלשהו ןקת ,קודב .2
 הנכותב הארוה תועצמאב וא רותפכ תציחלב - תוכיא תספדהל רבעה .3

 605 36 תוריהמב ,הפינמ תספדה לש תוכיאב יפוסה ךמסמה תא ספדה . 4

 !!תספדמ התואב תאז לכו

 שססכ(וס[ ופאו.ק6 יקוושמ לכ לצא גישהל ןתינ

 , !םירחא םייקסיע םיבשחמו

 .612994 ,624282 ,98 יבנלא 'חר ,לסיפמא :א''תב תוריכמ (כרמו הגוצת םלוא

 .9225921 'ילט הוקת-חתפ ,הירא תירק ,3 לעפא 'חר .מ''עב לארשי לסיפמא :םיציפמ

 הרבח להנמ ,ןיישעת

 ! רָסְמ-ה ןדיעל סנכה
 וש --ק6 -ל לארשיב רתויב הפיקמה הנכותה

 (תבלושמ תילגנא תירבע הסריג וא ,תילגנא הסריגב םג)

 * שכרו תונמזה < תוריכמ < ח"הנה < רוציי ₪ יאלמ

 !! יסיסב לודומל %790 זמ לחה

 3 298823 .267457 .לט ביבאילת 47 לוריבג ןבא 'חו 5"עב םיבשחמ לטיסר
 104 ה
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 יסיב ףרטצי םאה

 ?רוינוג לא אשעינה
 לש ויתוריכמ .םיבו םירובס תוחפל ךכ

 .ןוצר עיבשהלמ תוקוחר מבי לש אשינה בשחמה
 םיבו וששח ,הנושארל בשחמה גצוהשכ

 םיבשחמה תינוצי ,קאפמוק לש הדמעמל
 הנשה םלוא .החילצמהו הקיתווה םיאשינה
 רכמנ מבי לש אשינה בשחמה יכ הארמ הנורחאה
 65,000) קאפמוק יבשחממ תומכה תיצחמכב
 .(125,000 תמועל

 יפכ קוידב ,בשחמה תא רובקל םידמוע םה"
 אישנ ,סומאר דראוודא רובס ",רוינו'גל ושעש
 וינ רוזיאב םיבשחמ תקוושמה ,ר'צויפ תרבח

 .קרוי
 קאפמוק תא קוושל םיכישממ םיבר םירליד

 תינויגהה הסיפתה ךותמ טושפ ,ץרמה אולמב
 המ ,מבי לש לסב םיציבה לכ תא קיזחהל ןיאש
 הברה םיבוט קאפמוק תוריכממ םהיחוורש דוע
 לש הגהנמכ ,םירלידב הכמ הניא קאפמוק .רתוי
 תועצבתמ היתוריכמ לכו תורישי תוריכמב ,מבי
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 ף-ו-ס-מ
 .םירליד תועצמאב

 הברה בוט בשחמ אוה קאפמוק -- לכה לעו

 .םיבר םירובס ,רתוי
 קאפמוק רכינ אל ,אקווד לארשיבש ןיינעמ

 ןרלמ תרבח ךרד ץראב רכמנ בשחמה .טעמכ
 ךרדו (ללמ לש תב תרבח) רבעשל הקינורטקלא
 ועיקשה אל תורבחה יתש .דנאלרטויפמוק
 קוושב ,הטעמה ןושלב ,םיבורמ םיצמאמ
 .מביב תורחתה תא ליבוהל היה לוכיש בשחמה

 היהי רעבא :קוח

 בוחחמה תא ריזחהל

 םוי 50 ךוח
 הלא םימיב תררבתמה העיבת ךופהתש הדימב

 ולכוי ,םידקתל ,הינרופילק תריב ,וטנמרקאסב
 ךות תקוושמה הרבחל םריזחהל םיבשחמ ישכור

 הרבחהש הדימב ,הרזחב םפסכ תא לבקלו םוי 0
 * .קווישה יאנתב דומעת אל תקוושמה

 "ה |[ 7 -ה-7-7-7---- וו

 אואש=
 םילילמת דבעמ
 וימאותו !8₪-ם6ל

 ינושל-בר םילילמת דבעמ -- סנימ

 :תופש רפסמב טסקט ךורעל רשפאמה

 ,'וכו תיברע ,תיסור ,תילגנא ,תירבע

 םג תוליגרה תולועפה לכמ ץוח עצבמהו

 ,םיכמסמ הרשע דע תחא-תבב הכירע

 תרבעה םע .תונולח ינשב םיעיפומ םהשכ

[ 
 ו
1 

1 

 .םהיניב תולקב טסקט |

 םיות יגוס ,תורתוכ הסיפדמ ,םידומע ו

 רשפא .תווקווקמ ,םיות השיגדמ ,םינוש

 .דועו םוליצ רדס רובע תודוקפ סינכהל

 י

 1 . תרפסממ ,תוספדמ יגוס לכב ךמות סנימ

 ו

| 
| 

 וסוח כ:8א ,₪3וו-אוסזפ6 :םניח

 ,1 יקסניטוב'ז ,םיבשחמ בילטוג

 02-232417 ,03-251058 ,ןג-תמר

 - רורד

 סימושיה ללוחמ
 תוסטרכב לופיטל

 מי''עב ףשר
 037322888 ,316971 .לט ,37 ןוסלנצכ ,םייתעבג

 057772076 ,38775 .לט ,31 םייבמר ,עבש -ראב
 055-32996 .לט ,42 ןיזוגור ,דודשא
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 עדימ 86 הנכות 86 םיבשחמ

 חוטיבו םיבשחמל ךמסומ תועצמאב

 ץראב תיעוצקמ תוירחא חוטיב ₪
 תורבח ,תורש תוכשל ,הנכות יתבל ל"וחבו
 .םינותנ דוביעל םיצעויו םיבשחמ
 םיביכר ללוכה םיבשחמ דויצ חוטיב 6

 .םיאנכט רכשו
 .בשחמ תועצמאב תויואמר דגנ חוטיב ₪

 לוהינב חוטיבל תונכוס

 (תוכרעמ חתנמ) םורמ רורד

 א"ת 33 ףוגנזיד 'חר
 03-282444 ,281634 :לט

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 יוחיבב תובירמ ויהי וישכע"
 ועוטניקמ בועחמב הכוזה .ןהכ הדוע תדמוא ךכ

 ,ןהכ דרדו הרש ,םהירוה לא תוולתהל וועדוה אל (יצחו 6 רמתיאו (פ) דדלא ,(11) זרא

 תרצותמ שוטניקמ ,םרפה בשחמ תא לבקל םיבשחמו םישנא תכרעמב ובצייחה תע

 .ןיזנזמה תכרעמ המזיש םיישיא םיבשחמ ישמתשמ רקס תובקעב רכז ובש ,לפא

 ..ךרעה רקי סרפל תיבב ופיצ םירשואמה םידליה

 תכייחמ "...סיפה לעפמ הנוק אל וליפא ינא"
 רחסה להנימב תדבוע הכוזה .רשואב הרש
 ,רחסמהו היישעתה דרשמל ףופכה ,יתלשממה
 הדיקפתב .בושחימו הרקב תקלחמ תלהנמכ

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 לש בושחימה יאשונ תא הרש תנגראמו תזכרמ
 תנידמ יאלמ תקזחאו אובי לע יארחאה ,דרשמה
 .םירחא םיינויח ןוזמ ירצומו םינגד ,רשבב לארשי

 תא רסומ .ןיזגמה ךרוע .ןהכ רשינ ןהכל ןהכמ

 תועגרנה הכוזה .ןהכ הרש לש הידיל םשוטניקמ

 םישנא ןיזגמ לע םג המותח הקלחמה"
 ,םיבשחמו םישנא ןועובש לע םגו ישיא םיבשחמו

 .הרש תרפסמ
 קפס ןיא ונלו ןיידע בשחמ ןיא ןהכ תחפשמב

 "תופסונ תועש" דובעי ,סרפה בשחמ ,שוטניקמש

 ותתטמ הבש אטפוקה תא תחתופ תשגרנה הרש

 ןרוע .ןהכ וסינ הדיל םירזוע ןורבכעהו שוטניקממ

 תזכר .ריפוט האלו ישיא םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 תכרעמה

 ,םהב רוכבהש םידליה לש םנובאית תא קפסל

 .םיישיא םיבשחמ יגוחב עובק ףתתשמ ,זרא

 הקלחמב ירבחל יתחטבה" ,הרש תרמוא ,םלוא

 להנימב .םהילא לכ םדוק בשחמה תא איבהל

 הנטקה הקלחמהו םיישיא םיבשחמ ןיא רחסה

 הקלחמל השעי המ ".דבלב קנע יבשחמב תלגרומ

 סדקתמ ישיא בשחמ (םידבוע העברא) הנטקה

 דוד םג .שחנל םילוכי ונא * קמ תמגודכ דחוימו

 וניא ,ועוצקמב ןיד ךרוע ,ןהכ
 :ותושגרתה א בשחמ ןיידע ןיא ונל"

 תא ריתסמ
 .דרשמב יש רשמר ישי

 שחמ ישמתשמ

 ונושארה םעפב
 רקס הווהמ

 ישנא םירמוא

0 

 ףלאמה רקסה ךותמ םירחבנ םיאצממ
 ליבקמב

 ןיזגמ ךרועש
 הרמוח זוצר

 יו יספט ףוסיא ךשמנ

.* 



 תארקל

 רודה
 יועימחה
 -- תיתוכא?למ הנובת

 טלתשהל תננזכתמ ןאפי

 ימלועה קושה לע

 ןיקפיר ןלג
 היבשח הירא :ךרעו םגרת

 םיטובור תומדב תונזבנ תונזכמ :תואיצמל היה ינוידבה עדמה .1995 ]ה ןמזה

 תבישחל םימודה םיינויגה םיושקיה םיושיקמ םנז םירבדמו םיעמוש ,םיאנרש םיבשחמ

 ןפחאל םילנוסמל םינואנו םיחמומ לש עדי"רצנאמ תונוזינה תוינעדי תוכרעמ ;םדא

 איבה םיצדמנ הריציו רקחמ לש רושע .שומיש דב תושעלו תותימצל הז עדי

 .םייסיסב םייוניש ףס לע םינשחמה םלוע תא וביצהש ךרד-תוצירפל

 תשורחה-תיבמ חקלנ אל הז טירס
 לש ןמור יפדמ וא דווילוהב תומולחל

 לש תוישעמ תויזחת ןה הלא .בומיסא קזייא
 ןיב לובגהו ,היישעתהו הימדקאה ןמ םירקוח
 םירומא םירבדה .דואמ שטשטינ תואיצמל ןוימד
 תוכיפהמב אבה יתועמשמה דעצה ,ישימחה רודב
 --  דיתעה תא ברקיש םינפל קוניזה ,בושחימה
 .חילצי םא

 1981 רבוטקואב תימשר לחה ישימחה רודה
 עבטמ עבט ינאפיה ימואלניבה רחסה דרשמשכ
 םיבשחמ רוציל - ותרטמ תא ראתל ידכ הז ינושל

 ךפה זאמ .90"ה תונש עצמא דע םינוכנו םיקזח
 םימוחת תקבוחה תללוכ הרדגהל ישימחה רודה
 ,תיתוכאלמ | הנובת | ,לבקמ-דוביע לש
 ,תיעבט הפש | ,הקיטובור  ,החמומ-תוכרעמ
 .דועו "תואור" תוכרעמ

 ונדוע ישימחה רודה לש ןוזחה בור יכ םא
 םיבאשמ וב םיעיקשמ רבכ ,רפוע לש בצמב
 םיירחסמ םימושיי .םדא-תוחומבו ןוממב םילודג
 תומדב - תיתוכאלמ הנובת לש הנכותו הרמוח לש
 ואצי רבכ - תוינעדי תוכרעמו החמומ-תוכרעמ
 לאיצנטופ לעב םוחת ןהב םיאור םיברו ,קושל

 .םיבשחמה תיישעתב רתויב חיטבמ החימצו
 איהש | ,הנויראמ הטאד | םא"יד תרבח
 תיתוכאלמה הנובתה קושש הפוצ ,ץועיי"תרבח
 .1990-ב רלוד דראילימ 4-ל עיגי

 ,תואטיסרבינואו םינרצי ןיב הלועפ-ףותיש
 דקמתמ ,ינקירמאה הנגהה דרשמ לש בר ןומימב
 םיבר םירקמב בינמ ךא ,חווט-יכורא םידעיב
 בור .רצקה חווטב ,םייופצ-אל יאוול-ירצומ
 שדקומ תרושקתה"ילכ לש | בלה-תמושת
 לבא ,םירקוחה לש םיגלפומה םהיתומולחל

 םימושייב רידא לאיצנטופ לע העיבצמ תואיצמה
 .םינווגמו םיבר

 .תקולחמב יונש ישימחה רודה ,תאז םע
 תונשב לחה תיתוכאלמה הנובתה ביבס סומלופה
 .הז םוחתב יניצרה רקחמה לחה רשאכ ,50"ה
 םא יכ ,יגולונכטה םוחתב קר אל תולאש תולאשנ
 אשונה ירקבמ .היפוסוליפהו רסומה ימוחתב םג
 הנוכמל קינעהל תורשפא ןיאש םינעוט

 גוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 .םימתירוגלא תועצמאב ישונא הבישח-רשוכ

 ב"הרא ןיב ץורימל ךפה ישימחה רודה חותיפ

 תוימאניד רתיב לעפת ב"הראש םישרודה .ןאפיל

 תננוכתמ ןאפי יכ םינעוט ,ישימחה רודה אשונב
 .תונובנ תונוכמ לש ימלועה קושה לע טלתשהל

 ימורממ תודרוי תושדחה תויגולונכטהש לככ

 חותיפו רקחמ יזכרמ לא תורעשההו תוחנהה
 הרוצ וזיא :תובר תולאש תולאשנ ,םלועה יבחרב

 תושדחה | הרמוחה-תורוטקטיכראל | היהת
 לש ומוקמ המ ?ןהל ומאתויש הנכותה ימושיילו

 ?ץורימב חצני ימ ?הז םוחתב אבצה

 לש התדלוה

 היגולונכט
 תוגהנתה תא הקחתש הנוכמ תונבל הפיאשה

 עדמב םיקסועה לש םביל תא בר ןמז התבש םדאה
 בושחימה תייגולונכט הלחהשכ .ינוידב עדמבו

 בשחמ לע הבשחמה השבכ ,507ה תונשב לישבהל

 ,ומצע תוחוכב עונלו רבדל ,בושחל לגוסמה ןובנ
 ,תואטיסרבינואב בשחמ-ינעדמ לש הנטק הצובק

 .תיתוכאלמ הנובת לש םוחתה דלונ ךכו
 הז םוחתב תוליעפה הראשנ ,לבוי יצח ךשמב

 התנבש םיבשחמה .תוחנה לש ליגרת רדגב

 ךרוצה-יד םישימג וא םיקזח ויה אל הישעתה

 .םישקיה תשקה לש הרידאה המישמה עוציבל

 הנובתב רקחמ לש | םיירקיעה םיזכרמה

 ,סטסו'צסמ לש ןוינכטה תוברל ,תיתוכאלמ

 ,דרופנטס תטיסרבינואו ןולמ-יגנראק תטיסרבינוא

 תמייקה תיתיישעתה היגולונכטה תא ובליש
 ץירהל תולגוסמ ויהש תונוכמ ורציו םהיתודובעב

 .תיתוכאלמ הנובת לש םילבגומ םימושיי

 תיינבב ךורכה רקחמב הלא תונוכמב ושמתשה

 .תוינעדי תוכרעמו החמומ-תוכרעמ

 יריחמשכ ,תונרחאה םינשה שמחב קר

 הנובתה הכפה ,הלדג םתמצועו ולזוה םיבשחמה

 םישרושהש יפ-לע-ףא .ירחסמ קסעל תיתוכאלמה
 ,תיתרוסמ םיבשחמ-תרוטקטיכראב | םיצוענ

 םיעד-ימימת תיתוכאלמה הנובתה יחמומ

 לא עיגהל ידכ בושחימב תינוציק הייטס שרדיתש
 .השדחה היגולונכטה לש םיבגשנה םידעיה

 הקלחתה בושחימה לש היגולונכטה תוחתפתה

 ,(תורונ) קיר-תורפופש :תורוד העבראל םויה דע

 םיבלושמ םילגעמ | ,םיירוטסיזנארט  םילגעמ

 .(618)) ההובג הרעזהב םיבלושמ םילגעמו

 רודהמ הנורחאב תרבוע םיבשחמה תיישעת

 לע הדובעה הלחה רבכו ,יעיברה רודל ישילשה

 .ליבקמ דוביע לש ישימחה רודה
 השיגה יכ םויה םירובס בשחמ ינעדמ

 ןמיונ ןופ ןו'ג לש (תילאיצנווקיסה) תיתרדסה
 םיבשחמ תיינבל הפי הניא (לודג יאקיטמיתמ)

 הנובתל השורדה תוריהמב םינותנ דבעל ולכויש

 תרבח דסיימ ,סיליה לאינד ירבדל .תיתוכאלמ
 ,סטסו'צסמ ,'גירבמקמ "תובשוח | תונוכמ"
 ןהש לככ תויטיא תושענ בשחמ"תוינכות" ,ב"הרא

7-7? 

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 ונ 7 תונוכמ אל ןמי

 ו ב שיחהל םילוכיה ,דינסרא

 ,לבא ,תישענ תויתרדסה תונוכמה תלועפ
 םינשה תוושעב םיריכמ ונאש םיבשחמה"
 ובתכ ,"םהלש תוריהמה אישל ועיגה תונורחאה
 ו הדבעמה ןמ פראשו יבזאב
 עדמ" ןוחריב רוא הארש רמאמב ,סומאלא-סולב
 תוריהמל השירדה תא" :ופיסוה םה .יאקירמאה
 יונישב קר אלמל היהי רשפא רתוי הברה הלודג
 ירוט דבעממ - םיבשחמה תרוטקטיכראב ינוציק
 םידבעמ לש בר רפסמ ליעפיש בשחמל דיחי

 תויאמצע תולועפ עצבל ולכויש םיליבקמ

 ."תינמז"וב
 ,ב"הראב תונכנ ישימחה רודה לש תונוכמ

 לע-יבשחמ םה הלא .ןאפיבו תיברעמה הפוריאב
 םיפצמ .םיירוט אלו םיליבקמ םידבעמ םיליעפמה

 םינשה 25 ךותב שקובמה ןורתיפה תא ואיבי םהש

 .תואבה
 :הטושפ איה ליבקמ דוביע לש הסיפתה

 ךרדב תולועפ עצבי דיחי ירוט דבעמש םוקמב
 וא יפלא הנוכמה ליעפת ,וז רחא וז ,תיתרדס
 ןטק ןורכיז םהמ דחא לכלש ,םידבעמ ינוילימ

 תיתוכאלמה הנובתחה קוש

 19889 0 קו ַחָכַפ

 385 570 0 החמומ תוכדעמ

 320 465 0 תויעבט תופש

 500 660 0 תונומת יוהיז

 140 200 0 תולוק יוהיז

 65 - 80 5 \/ תופש

 970 1.2589 0 ו! ינשחמ

 - ."07"1א לשמימ יזוח 155 175 0
 כ הס

 םינושה םימוחתב עיפזמ .םוכיסב לקכנ ₪7 *

 0,000 ובו

 דראודא ומכ ם ₪

 7 בקמ ל /

 וסנמ םואבנגייפ .לקנב

 ₪| 6-|"חול"תרגסמ" ארקנש תונכת ילכ

 הז ילכ .(80האוג או

 ןולמ-יגנראק תטיסרבינואב

 .תונושארה

 ודרשמש ץעוי ,ךבנרפ דיס ירבדל
 היהי רשפא יכ רמוא ,הינרופילק ,הזוח-ןסב
 ליבקמ דוביעל  הנוכמ

 איצוהל 6 ינפמ" ,"תילאיצוס

 | סי רלוד ינןי לי ימב |

7 19866 1985 1984 1983 1982 1981 
5 .145 74 36 17 4-9 
0 125 59 40 8-18 5-0 
70 260 168 116 |5 - 22 10 
 5-3 ןת 200 3% |86 |58
 כ כ ה טס ירש יא ה
 28 56 103 2וז 364 -5ן0 דוס
0 150 - 95 50 40 30 20 

 55 ג0ז 208 443 719 1,130 1.665 2,380 32255 5

 וא הדיחי המישמ לע תינמז-וב ודבעישו ,ולשמ

 לבא .השדח השיפת וז ןיא .תומישמ לש תשק לע

 םידבעמ-ורקימה יריחמב תיטאמרדה 0

 .התוא שממל ,םויה ,תרשפאמ
 ליבקמ דוביע לש םיטקיורפ 50-מ תוחפ אל

 .תוינקירמא תואטיסרבינואב םויה  םילהונמ

 תושוה לש בר ןומיממ םינהנ הלא םיטקיורפ

 הנגהה דושמ לש (א"פראד) םדקתמ רקחמל

 מ א"פראד .ינקירמאה
 עה החמומה-תוכרעממ המכ-יפ

 תוריהמ תונוכמב תניינוע

 תנמ- לע / .תויוושכ

 לש ינמז-וב עוציב
 רשפאו לודג לאיצנטופה
 על תכרעמב רוטקו

 ."תו מלועה



 קושל תאצל דעונש "3-יירק" ,המגודל .ןמיונ-ןופ
 שמתשיש םלועב ןושארה בשחמה היהי ,1987-ב
 רשפאל םייושעש דינסרא םוילאג לש םיבבשב

 !0-5 - יפ | ריהמ | תויהל | "3-יירק"ל

 ,"2יירק"מ
 םידעוימכ ,תיתרוסמ ,ובשחנ לע-יבשחמ

 .תויעדמ תודבעמבו הלשממב םייעדמ םידוביעל
 םהל םיפוצ ,שדח קושל םירדוח ולחהש רחאמ

 לעה-בשחמ" .ישימחה רודה ןדיעב לודג דיקפת
 תולוכשא םע ,ליבקמ דוביע לעב היהי דיתעה לש
 םיוסמ גוסל שדקוי םהמ דחא לכש ,םידבעמ לש

 ,םירפסמ ,תיתוכאלמ הנובת ןוגכ ,תוליעפ לש
 הפוצ ,"הלאמ םידחא לש בוליש וא הקיפארג

 עיגהל םינש רשעכ ושרדייו ,דעיה הז" .ךבנרפ
 ."וילא

 םיקווש חותיב
 הניא ,םיחוורל תפאושה ,תישפוחה המזויה"

 ,"ליבקמה דוביעה ילעב לעה-יבשחמל הניתממ
 תולודגה ץועיה-תורבחמ דחא לש ח"ודב רמאנ
 תיתוכאלמ הנובת לש תוינכות ,ןכאו .ב"הראב
 םגו םיבשחמ-ורקימל םג הריכמל תועצומ רבכ
 תוינכותהמ תובר לש ןכרע .םילודג םיבשחמל
 .הרורב המגמה ךא ,ןיידע חכוה אל וללה
 םינופו -- ילאיצנטופ קוש םיאור םיקוושמה
 .וילא

 תולוכי תיתוכאלמ הנובת לש תוינכות יכ םא
 תרחבנה הפשה ,תונכת-תופש רפסמב בתכיהל
 1.8 --) פסיל איה ב"הראב םייעוצקמ םיגוחב
 ,הנש 26 תב תונכת תפש וז (ו.ופז יא

 ,רתוי הריעצה ,גולורפ תפש .םילמס לע תדבועה
 םתריתחב םינאפיה ידי"לע הצמואו הפוריאמ האב
 .ישימחה רודה לא

 םוחתב ,תויתרוסמה תורוטקטיכראה ןיב
 אוה לטיגיד לש סקאו בשחמ-ינימה ,הרמוחה
 תיתוכאלמ הנוכת תוינכותב רתויב ץופנה

 ר-י.ק-ח-ת
 .פסילב תובותכה

 תריזל םיישיאה םיבשחמה וסנכנ הנורחאב
 ןורכיזה תושירד ללגב .תיתוכאלמה הנובתה
 ,פסילב תובותכה תונכותה בור לש המצועהו
 אושנ םיישיאה םיבשחמה וכפה
 ןרפסמשו םיעוצעצכ ןהומכש החמומ-תוכרעמל
 וז הנומתש ,וילאמ ןבומ .הנורחאב ברו ךלוה
 .תובורקה םינשב ינוציק יוניש הנתשת

 לש םתוחיכש" ,"רנטרג תצובק" ירבדל
 ידכמ לודג קוש תרצוי םיישיאה םיבשחמה
 וליעפי םישמתשמה .ונממ םלעתהל היהי רשפאש
 הנובת לש תוינכות םרובע חתפל ,רידא ץחל
 ."תיתוכאלמ

 תושמתשמה ,ורקימ לע החמומ-תוכרעמ
 תא גיצהל םימיגדמל תורזוע ,תויעבט תופשב
 םה ךכ .תיתוכאלמ הנובת לש תויגולונכטה
 לא | םינטקה םישמתשמה תא | םימתור
 .םהלש הלומעתה-תלגע

 ומכ ,םיקזח םיבשחמ"ורקימ לש םתעפוה
 רפסמ תא הרהמב לידגת ,מבי לש יטד"ייא
 פסילב ובתכייש תיתוכאלמ הנובת לש תוינכותה
 תשרוד "פסיל" לבא .םיבשחמ"ורקימ ליבשב
 הנובתב םייניצרה םישמתשמהו ,בר ןורכיז
 לש תוידועיי תונוכמב קובדל וכישמי תיתוכאלמ
 .פסיל

 םיבשחמ ןיבו פסיל תונוכמ ןיב ירקיעה לדבהה
 םיבשחמבש ךכב ןומט פסיל תוינכות םיצירמש
 פסיל לש תויצקנופ 12,000-מ רתוי שי םיידועיה
 בטימהו ברימה תא קיפהל שמתשמל תורשפאמה
 .תאזה הפשה ןמ

 לע ץורל פסיל הלוכי ,םיאתמ שרפמ תרזעב
 .רתוי םיתוחנ םיעוציבב ךא ,םירחא םיבשחמ
 תיתוכאלמ הנובתל ץעוי ,ןמדירפ ירנה ירבדל
 פסיל ,ב"הרא ,סטסו'צסמ ,ןוטגניסקלב ודרשמש
 תונכת-תביבס ,רתויב ליעי ןורכיז-לוהינ העיצמ

 הקיפארגו םיבו תונולח | ,תיביטקארטניא
 .תמדקתמ

 האוג קוש
 אוה יכ םא ,תוריהמב האוג פסילה תונוכמ קוש

 זאמ .הלוכ םיבשחמה תיישעתל סחיב ריעו ןיידע
 ,1981-ב 1100 סקוריז הנושארה הנוכמה העיפוה
 תכרעהל ,הנשה רלוד ןוילימ 183 ידכל קושה חמצ
 ."רנטרג תצובק"

 הרבח .דיחא וניא 1990-ב קושה יפצ

 וליאו ,תוריכמ רלוד דראילימ ינש הזוח תיקרוידוינ
 ףקיה לע תרבדמ ,סטסו'צסמ ,'גירבמקמ הרבח
 ,ריהזמ ןמדירפ .הזמ השימח יפ  לודג
 רערעל תויושע םייניבה-תפוקתב ךרד-תוצירפש
 איה תיתוכאלמה הנובתה" .םינדמואה לכ תא

 אוה ,"םירצומ לש אל ,םילכ לש היישעת םויה
 .רמוא

 תוררועמ תודורווה תויזחתה ,תאז םע
 תוליבומה תורבחה .היישעתה יבחרב תוניינעתה
 ."סקוריז"ו "סנישאמ פסיל" ,"סקילובמיס" ןה
 םע קושל הסנכנ "סטנמורטסניא ססקט"
 תועקשה לש תודחא םינש ירחא ,"ררולפסקא"
 המתח "יראפס" .תיתוכאלמ הנובת רקחב תולודג
 דבעמ תיינבל "סטנמורטסניא ססקט" םע םכסה
 ."יראפס" לש רוצייה-וקב בלושיש "פסיל"

 ןורכיזה תושירד ידי-לע הדובעה תלבגומ םויה
 חותיפב ךרוצה ידי-לעו ,םיבשחמה לש המצועהו
 תא וריבעיש םיינכפהמ-םיינשדח םימתירוגלא
 לא תישונאה הנובתה לש רתוי םיקדה םיטביהה
 היישעתה יחמומ ,םלואו .םיבשחמה לש "םחומ"
 ןמ פסיל תונוכמ ורבעי תובורקה םינשב יכ ,םיפוצ
 לא ינקירמאה הנגהה-דרשממו תואטיסרבינואה
 תרבח הליבומ הזה רבעמה תא .תיטרפה היישעתה
 םירחאה היקסע תא לצנל תניינועמה "סקוריז"
 םימוחתל תיתוכאלמה הנובתה תא רידחהל ידכ
 < .ינרדומה דרשמה ןוגכ
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 לש םכסמהו ינשה וקלח -- אבה ןוילגב *
 ,הזה רמאמה

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 המצוע ףסוה

 ךלש ופוו 0 -ל
 ירצומ םע

 ו
 ךלש בשחמל המצוע םיפיסומה ,םיאלמ תונורתפ - דש

 .רתוי הברה ונממ קיפהל ךל םירשפאמו

 148 ₪2575₪ה - הדבעמ ירצומ

 ,תמא-ןמזב םינותנ ףוסיא ,םיכילהת תרקב ,הדבעמ ייוסינ :תמכחותמ הדובעל םכחותמ ילכ

 .וב םישמתשמ רבכ ץראב םימדקתמה רקחמה תודסומ .ילטיגיד-יגולנא טלפ-טלק יצורע

 604קד4וא - יתילכת"בר סיטרכ

 *רחא יתילכת"בר סיטרכב ךל םיעיצמש המ לכ
 שה ירא !םניח = ינורטקלאה דרשמל 'ןומטמה תא שפח" תונכות 24 דועו
 נו .תיתרדיס האיצי ,הליבקמ האיצי ,הירטב הבוגמ ןועש ,ןורכיז 380 88 דע
 (0 ₪ לש םושר ןמיס) 8ואק\סא *

 ווטסאמ - 417 -ל יתילכת"בר סיטרכ

 :1 רובע ךל עיצהל לגוסמ אל דחא ףאש המ לכ
 :תוידרשמ תונכות 24 .208-ל 128א8-מ בשחמה תמצוע תלדגה
 האיצי ,הליבקמ האיצי .יטמוטוא תורוכזת חול דעו סיכךןובשחממ

 : יצו% .א=אוא-ב ךמות ,תיתרדיס /

 ף\9 אל 2
 ו ו

 רט - רפיצ .18// 2-5 תוצופנה הנכותה תוליבחל עבצ ףסוה הב הר . בכע י* 9% עט % מ 6840165 ₪45ד58 תינועבצ הקיפרג

 וזה .םיאלמ םיעבצב רייצמה רבכעה = 6 שוואז :םניח

667 
 6 -ה ירוחאמ המצועה
 בושמ :לארשיב םיגיצנ

 .דחא גג תחת הכימתו תווש ,הנכות ,הרמוח

 :לש לארשיב םיגיצנ :בושמ 0 ק ו מ"עב םיבועחמ בוועמ

 וכוח
 050 2000 תינבתכ * בפ 03-453202 .לט ,ביבא-לת ,4 והימרי יחר -4|(|>
 2000 יאלמ * טזדס = 027234174 .לט ,(247) ללכ ןינב ,םילשורי בושמ | 1
 106- סואג םימושי-ללוחמ * 047642217 .לט ,28 ואדרונ יחר ,הפיח בושמ ה 22

 ו-וצל(כזכ הד בשחוממה דרשמה * 057-33012 .לט ,73 תורדתסהה יחר ,עבש -ראב בושמ 2
 אספו \

 בושמ םע דובעל בוט יל םג



 ריייק.ח-ת

 :יועימאחה רודה לא ץודימה
 ?הליבומ ןאבי םאה

 ד2וד ןוילימ 805 לש ןומימב -- ישימחה רודה טקיורפ

 ןיקפיר ןלג
 היבשח הירא :ךרעו םגרת

 לש הרדס היישעתלו ימזאלניב רחסל ינאפיה ןוירטסינימה ףשח 1981 רבוטקואב

 רלוד ןוילימ 805 לש ןומימב .ינאפיה ישימחה רודה טקיורפל תוינחפאש תוינכות

 -- בושחימב ינושחנ קזניז ללוחל ינאפיה יועימחה רודה טקיורפ דעונ ,רושע ךשמל

 ,"תונובנ" ,המצוע תובר תוכרעמ םע דיתעה ףס לע וב םיפתתשמה תא תיחניש קוניז

 .(רוביד) לוקבו הקיפאדגב ,תישונא הפשב םדא"ינב םע "ורבדי"ע

 תא העזעיז ינאפיה ישימחה רודה תזרכ

 אל ןיידעש ,ןאפי .בושחימה םלוע
 אלו ימלועה םיבשחמה קושב המתוח תא העיבטה

 תטלשה ב"הרא לש תיתועמשמ הרחתמכ השפתנ

 .ינתמיא קנעכ עתפל התארנ ,וז היישעתב

 לע םינאפיה וזירכה םישדוח השיש רובעכ

 לש םיבשחמ תייגולונכטל ןוכמה" לש ותמקה
 הז ןוכמ .(תובית-ישארב ,ט"וקיא) "שדחה רודה

 ןדיע לע תיוויסאמה תורעתסהה תא טוונל דעונ

 ולחה םיפוריאו םיאקירמא םיניישעת .בשחמה
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 תוריהמב וצצ םיימואל םידיגאת רפסמו ,םיביגמ
 תוינכותה םע דדומתהל דציכ טילחהל תנמ-לע
 תיישעת לש םיבר םיגיהנמ ,לבא .תוינאפיה
 תונקפס ועיבה ב"הראב הימדקאה לשו םיבשחמה
 הז ןיא" .ישימחה רודה טקיורפל רשאב תצרמנ
 לודג ץמאמ הז" :ופיסוהו ורמא ,"ןשע-ךסמ אלא
 תדמוע ב"הרא תושרל ."רוביצ"יסחי לש
 תרמצ"תוחומ הב םילעופ ,ידמ הלודג שא-תמצוע
 התוא הליבומו ידמ בר ןוה הל שי ,ידמ םיבר
 םינאפיל ורשפאי אל הלא לכ .מבי ומכ קנע-תרבח
 .הז יחוור חטשל קחדיהל

 דראודא רוספורפ םסריפ 1983 סראמב
 םע דחיב ,דרופנטס תטיסרבינואמ םואבנגייפ
 הנובתה" םשב רפס ,קימרוק-קמ הלמאפ
 בושחימה רגתאו ישימחה רודה לש תיתוכאלמה
 ואר םינאפיה" :םיינשה ובתכ הז רוביחב ."ינאפיה
 םיננכתמה .וקניזו - ריקה לע תבותכה תא
 ינויח םרוג םיבשחמה תיישעתב ואר םיינאפיה
 וביצה הבר הזועתבו ,םצרא לש ילכלכה הדיתעל
 םוקמב ןאפי לש התובצייתה תא ימואל דעיכ
 תונש לש הינשה תיצחמב וז הישעתב ןושארה
 .907ה

 ,ינאפיה רגתאל תוננאשב סחייתת ב"הרא םא"
 תילכלכה התואירבל רומח קזנ םורגל רבדה לולע
 םינאפיה .הלש רתויב הבושחה הישעתה לש
 תטלשה תיתיישעתה המצעמל ךופהל םילולע
 ."םלועב

 ,ןמכז םאיליו היה וז תיזחת לע םיביגמה ןיב
 החמתמה "הטאד לנוישנרטניא" תרבח אישנ-ןגס
 ,סטסו'צסמ ,םהגנימריבב הזכרמו םיקווש רקחב
 םהיתוכרעה לע קלח וב ח"וד ןיכה ןמכז .ב"הרא
 .קימרוק-קמו םואבנגייפ לש

 תודמעה יתש יגיצנ םע תונויאר ןלהל
 .תודגונמה

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 | ה / / 2 -ששתתתתתס.

 הנתשנ םאה .רוא ךרפס האר זאמ םייתנש ופלח

 ?ןאפיב יחכונה בצמה המ ? ךתפקשהב והשמ

 טקיורפ לש תונושארה םינשה שולשב

 ינאפיה םיבשחמה עדמש ךירעמ ינא ,ט"וקיא

 הנובתב רעפה תא ורגס ,וב הבולשה היגולונכטהו

 םוחתב רתוי הבר תוליעפ שי ב"הראב .תיתוכאלמ

 .תינאפיה וזמ רתוי הבוט הניא וז תוליעפ ךא ,הז

 תיתוכאלמה הנובתה תא םויה םיניבמ םינאפיה

 ןושארה וקב אצמיהל םהל תרשפאמה הדימב

 .םהלש היישעתבו ט"וקיאב
 םילוקש תונידמה יתש לש ןהיתוחוכ ,תיסיסב

 הנובתה לש ליבקמה בושחימה | ןדיעב

 -- תונויער לש רפסמ ותוא ןהיתשל :תיתוכאלמה
 דוקימב םינייטצמ םינאפיה ,לבא .דואמ ןטק אוהו

 םתוליעפו תרוזפתב םיקול םינקירמאה .הפונתבו
 םינש ךותו ,הליחת הנווכב טעמכ ,תדקוממ-אל

 ינשה בלשה .ךלה הב ךרדב קדצ ימ הארנ תוטעמ
 הז .םינש עברא ךשמיי ינאפיה טקיורפה לש

 בושחימה לא קנזל ב"הראל קיפסמ ןמז-קרפ

 .ליבקמה
 תדקוממ-אלו תינשדח ,תבחרנ תינכות דציכ

 םע תורחתהל הלוכי -- תינקירמאה ומכ -
 תחא וז ?ינאפיה ומכ -- רצו ץרמנ ץמאמ
 .השדחה תעב רתויב תוניינעמה תולאשה

 ?ט"וקיא לש יחכונה םינמזה-חול והמ
 תימואלניבה הדיעווה תא וכרע םינאפיה

 ךכב .1984 רבמבונב ,ישימחה רודה לש היינשה

 .טקיורפה לש ןושארה בלשה םויס תא ונייצ

 ינשה בלשה תליחת לע ורשיב םה דמעמ ותואב

 םתעדב שיש ,ורמא ףסונב .1985 לירפאב 1-ב

 ,דומילל תונושארה םינשה שולש תא לצנל

 תריגסל ,רמולכ -- תושיפת שוביגלו תודייטצהל

 שי רעש ידבבבתומש הי "בהדקטתאקקטשאתשהתהתאשששש

 זואמ םיבושח םירבד זרק"

 החופתה .הפוריאבו ב"הראב

 ?₪ ןתובישחל הקומע תועדזמ

 תלעפה לש תויגולונכטה :

 ."בושחימב םילמס .
 1 ב הבל השב

 .תאז ושע םהו .רעפה
 "גולורפ" תוכרעמ יתש ונב םה ןושארה בלשב

 ,רתויב תמדקתמ ןהמ תחא .תוילאיצנווקיס
 .ב"הראב תולעופה "פסיל" תוכרעמל האוושהב

 תכרעמ לכמ רתוי הבוה תמדקתמ היינשה
 ונב םינאפיה .תוריהמה תניחבמ ,תינקירמא
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 םואבנגייפ דראודא

 לש המוצע תומכ ורבצו תולודג "גולורפ

 כומכ .יגול תונכיתב ןויסינ

 ווניינעמ החמומ-תוכרעמ

 תופש לע עדיה תצפהב ולחה רבכו ,"גולורפ"

 ,החמומ-תוכרעמו הגוצתה ,תיתוכאלמה הנובתה

 היישעת-ישנא 3007200 תב תבחרנ החפשמ

 ט"וקיא לש םיטקיורפ לע םידבועה

 .40 הליחתב הנמ הלא םישנא לש יזכרמה זולה

 ויהי .האמל עיגי 'ב בלשבו 48 םרפסמ םויה

 לגעמב ףלא ,זכרמב האמ :םישנא ילגעמ השולש
 ט"וקיא תא קובחיש ,ישילשב 10,000-כו ינשה

 ,הכודה לש םוצע ץמאמ והז .היישעתה תאו

 לש םהיגשיה ויהי רשא ויהי .תומלתשהו הרשכה

 םה :יאדו דחא רבד ,'גו 'ב םיבלשב םינאפיה

 םירשכומ םישנא לש הרידא תיתשת םמצעל ומיקי
 הנובתבו םילמס תועצמאב בושחימב םיסונמו

 .תיתוכאלמ

 ?ינאפיה רגתאה לע ב"הרא הביגה דציכ

 םיבושח םירבר רפסמ ורק ,רואל ירפס אצי זאמ

 תועדומ החתפתה .הפוריאבו ב"הראב דואמ

 תלעפה לש תויגולונכטה לש ןתובישחל הקומע
 תיתוכאלמ הנובת תוברל ,בושחימב םילמס

 תושרה) א"פראד .הב תורושקה תוכרעמהו

 (ןוחטיב יאשונב םימדקתמ םירקחמל תיאקירמאה

 .יגטרטסא בושחימל ,הלשמ קנע טקיורפ הקישה

 ריהמ בושחימב רקיעב דקמתמ הז טקיורפ

 ב"הראב תויתיישעתה תורבחה | .םילמסב

 דחא הזו .םישרמ רועישב ,הז םוחתב תוניינעתמ

 םינאפיה .םינאפיהמ םינוש ונא םהבש םירושימה

 הרצ וז תוניינעתה לבא ,היישעתב דואמ םיניינועמ

 סרטניא שי ונל .תורבח לש ןטק רפסמב הקומעו

 .דואמ בחרנ יתיישעת

 ינא ,היישעתה בצמ תא רוקסל יל ןתינש לככ

 הנובתב תינקירמאה תוליעפה ףקיהמ עתפומ

 תוצובק תומיקמ תורבח לש בר רפסמ .תיתוכאלמ

 .ןמצע תא תורישכמו חותיפו רקחמ

 ?גאדומ התא ,תאז לכבו
 ב' הראב תישענה תוליעפב תירקיעה הנכסה

 טקיורפה .דוקימה רסוחב הצוענ הפוריאבו

 .הימושייו תיתוכאלמה הנובתה לע דקוממ ינאפיה
 לש וז טעמל ,רתוי תובחרנ ברעמב תוינכותה

 0 .א"פראד
 ידי-לע תוליעפ םילהנמ םינאפיה ,ללכ ףהדמ

 אלא וניא ישימחה רודה .םיבר םיימואל םיטקיורפ

 טקיורפב לכה קובחל םיטונ ברעמב .םהמ דחא

 .ריחי

 ידידלע ןמוממ א"פראד לש טקיורפהש רחאמ

 קלח ,רדגומ דעי תגשהל ןווכמ אוהו הנגהה ררשמ

 ימל דעוימה ןומימה לש רכינ

 םיכירצ םניא םינאפיה .םייאבצ םייוסינ לע אצוי

 .הנגה יאשונב ,דבכ הכ יפסכ לטנב תאשל

 ב"הראש ,םירובס ךרפס לע תרוקיבה יחתומ

 לש ,ךכ"לכ הקזח רו ררזלר הכזח
 .ךוראה

 ןמז-קרפ ןה םינש רשע

 גשיה תרצויו תרבטצמ הנש ידמ

 ולחה םינאפיה רשאכ ,1972"ב

 אל ןיידע םה ,הצחמל"םיכילומ

 לע ושלח םה 1982"ב .דיחי ירחסמ

 ווכיזה םוחתב ימלועה םיבבשה

 תוריהמב םדקתהל םילגוסמ םה ..64% (אהזו)

 חתל םיסנכנ םה יתעדלו ,הבר

 ישעת לש יברימה

 ב*הרא .אילפהל תדקוממ ןאפי*

 "ןמאית אלש תרוזפתמ תלבוס

 סה טה האח הפכה שמשה א עמ ההשמשטמ אר תשמש מ
 - הזה םלועב בחרנ יונפ חטש שי ןיידע

 תטשה ימ סלכואמה

 (מל רתויב לודגה לושכמה םאה
 נוכנה רסוח אוה ,ישימחה רודה ןוויכב

 ?דקוממ ימואל ץמאמל

 םירחא

 זיע באוש התא םאה

 מאמב הנורחאב ולחש

 ?חוצנל םיטסילאודיבידניא םינקירמאה וראשיי
 ילאוד



 לש ינאפיה טקיורפה אמש ששוח התא םאה

 תיישעת לש הדמעמ תא ןכסי ישימחה רודה
 ?תינקירמאה םיבשחמה

 רודה טקיורפש בר יוכיס שיש בשוח יניא
 .יניצר יתורחת ןורתי ןאפיל קינעי ינאפיה ישימחה
 הנובת םע החמומ-תוכרעמש ןימאמ ינא ,ינש דצמ
 תא ביחרהל ןתרטמש הנכות תוכרעמו תיתוכאלמ
 לידגמ רופחרש םשכ -- םדאה לש ילכשה רשוכה
 קפס ילב ויהי -- םדאה לש ינפוגה ורשוכ תא
 .דיתעה לש דואמ בושח קלח

 ,תושק תויעב רפסממ לבוס ינאפיה טקיורפה
 וא ודבתי ילואש תוחנה רפסמ לע ססובמ אוה יכ
 .וכרפוי

 קץחל וליעפי םישמתשמה"

 תוינכות םרובע חחפל דידא

 ."תיחוכאלמ הנזבת לש

 .ריבסהל אנ לאוה
 .יתרפס-אלה דוביעה לש ודיקפת ,המגודל

 ויקוט תטיסרווינואמ הקוא-וטומ ורהוט רוספורפ
 וינועיטמ דחא .הז אשונב רקחמ 1983-ב םסריפ
 םילד םיעוציב םייוושכעה םיבשחמל"ש ,אוה
 ,רוביד דוביע לש תויסיסבה תויצקנופב רתויב
 ןכו ,םירחא םייתרפס"אל םינותנו הקיפארג ,ללמ

 ךותמ הדימל ןוגכ ,תיתוכאלמ הנובת לש םידוביע
 "היצאיצוסא

 החנהה .רתויב הבושח החנהל חתפמה הז
 רודה יבשחמש -- תיתוכאלמ הנובת ימושייש
 םיעוציב םישרוד -- םהב ךומתל םיכירצ ישימחה
 ינא .עצבל םילגוסמ םניא וננמז-ינב םיבשחמהש
 םיבשחמהש ,קפס ןיא .וז העיבק לע קלוח

 ,ללמ ,רוביד דוביעב דואמ הפי םילעופ וננמז-ינב

 האור יניא .םירחא םייתרפס-אל םינותנו הקיפארג

 םייוושכעה םיבשחמהש ,קיסהל תישממ הביס לכ

 וא תיתוכאלמ הנובת לש םימושייל םיבוט םניא

 .םייתרפס-אל םידוביע

 יי

 לנוס ינאפיה טקיורפה*

 ."תועק תויעב רפסממ

 לעדיבשחמ לא | הריתחל | עגונב המ

 ?המצוע-יבר

 םימושיי שיש ןועיטב תוכמות ןניא תודבועה

 ,'גולורפ" חסונב ,תיתוכאלמ הנובת לש

 םא .רתוי םיקזחו םילודג םיבשחמל םיניתממה

 לע םתוא ץירהל היה רשפא ,הלאכ םימושיי ויה

 .םימייק םיבשחמ

 לש הלא םימושיי לא ךרדב לושכמה ,השעמל
 דחא .הרמוחב הניא ,תיתוכאלמ הנובת

 חותיפב לעפוהש ןוימדה לובג אוה םילושכמה
 וניאש לדומה אוה רחא לושכמ .וללה תוכרעמה

 .ןוכנ

 ?םיבושחה םייונישה תא איבהל יושע המ

 תואר-תדוקנמ הלאשה תא םינחוב םא

 ישנאו םיאמדקא לש םכרדכ -- הפורצ תילאמרופ

 ונל היה םאש םשורה רצונ יזא -- הקיגול

 לכ תא רתופ היה אוה ,המצוע-בר לע-בשחמ
 .םלועבש תויעבה

 הרמוח הברה םויה שי .ךכ הז ןיא ,השעמל

 .תרחא תכרעמ לכ וא "גולורפ" ץירהל הלוכיש
 הבתכנ אל ןיידעש ךכב אוה יתימאה לושכמה

 לש תקפסמ הדימב תיתוכאלמ הנובת תנכות
 ...הנוכת

 ?הנכותה תביתכ לש ךרדב םילושכמה םה המ
 רוקח קימענ רשאכ הלגנש םירבדה דחא

 ןאכ ןיאש ,אוה החמומ-תוכרעמ לש השיפתב
 ,איה שונא ייח לש תועפותה תחא .תויחמומ

 ינא ,םיחמומ ונחנאש טילחהל םילוכי ינאו התאש
 החמומ ינאש רמאת התאו החמומ התאש רמוא

 אל שיא .ונלשמ םייעוצקמ םיחנומב גהלנ ונינשו
 .וניתועיבק לע קולחל לכוי אלו ונתוא ןיבי

 ,הרבחה-יעדמ בורב םייק הז יפוא-וק
 ,השעמל ,ןה הלכלכו היגולויצוס ,היגולוכיספ
 ןיא .םיידוחיי םייעוצקמ םיחנומ לש רידא שדוג
 הנזהל ןיתממה בר עדי םייקש ,ןוכנ הז
 .בשחמ-תוכרעמל

 תיתוכאלמ הנובת תוכרעמש ,החנהל עגונב המ
 ללכ ךרדב ויהי ,עדי לע תוססובמה תוכרעמו
 ?תובכרומו תולודג

 לש גוס שי ,ןכא .הנוכנ הניא וז החנה םג

 תונוכמ שרודה תיתוכאלמ הנובת ימושיי

 לש םיבושחה םימושייה בור לבא ,תובכרומ

 = ןמכז םאיליו

 םיבשחמ-ורקימ לע ץורל ולכוי תיתוכאלמ הנובת

 .םיישיא

 ב"הרא ןיב ץורימכ תאז וארי היישעתב םיבר

 םילודג םיבאשמ םיעיקשמ םינאפיה  .ןאפיל

 םאה .הזה דקוממה טקיורפב םיצמאמבו ןומימב

 ?םהלש ץמאמל תוניצרב סחייתהל ןיא

 ץמאמ אוה ישימחה רודה טקיורפש ,קפס ןיא

 םשורה תא רצי אוה .רוביצ-יסחיב דואמ ליעי

 .דלונה תא בטיה םיאורו םיליבומ םינאפיהש

 תא וקזיח םייפוריאו םינקירמא םיאמדקא רפסמ

 ןיא .תאזה הילשאה חופיטב םינאפיה לש םהידי

 יבגל ןורתי םינאפיל קינעי הזש ששחל םיילגר

 .ולוכ םלועה

 םלועב העפשה םינאפיל היהתש ,ןימאמ יניא

 דע קנע וניא םיעיקשמ םהש םוכסה .יתואיצמה

 עתיקחה? תיל" ית

 חחושלו םיחמומ ונחנאש

 .זנלשמ תיעוצקמ הקעב

 לכוי אלו ונתוא ןיבי אל שיא

 ."וניתועיבק לע קולחל

 ו-2

 רקחמה ביצקת םע ותוא םיוושמ רשאכ .ךכ ידכ

 .םיב הפיטכ הז ,מבי לש חותיפהו
 ינא ,השעמל .תמאה תא םיעדוי ןאפיב םיבר

 אל הזה טקיורפה ןומימ לש ינשה בוביסהש ןיבמ
 ,רבדב םיעגונה לכ דצמ תובהלתהב ךמתנ

 םואבנגייפ רוספורפ לש חתפמה-ינועיטמ דחא
 .דקוממב ,זכורמב תויעב םיפקות םינאפיהש ,אוה
 ךרדב | םילעופ | ,םתמועל | ,םינקירמאה
 .תיטסילאודיבידניא

 שיש ןעוט אוה םא העוט םואבנגייפ רוספורפ
 ץמאמ .וז הניחבמ ןאפיל ב"הרא ןיב ינוציק לדבה
 תורבח ןייפאמ םידעי תגשהל דקוממ ידועי
 | .תוינאפי תורבח רשאמ תוחפ אל תוינקירמא

 ישימחה רודה לע הדובעהש רובס התא םאה
 | | ?תואיצמה יכרצמ תגרוח איהש ךכ--לכ תגלפומ

 איה ,תגלפומ םינאפיה לש םכרדשמ רתוי
 :תרמוא הקיתע תימלסומ הרמיא .תיעטומ
 רהוד התא יכ ,הכמל עיגת אלש ,ידידי ,ינששוח"

 םה .םיליבומ םניא םינאפיה ."ראהדנק ןוויכל
 . ,םיטנאוולר אל טושפ

| 
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 םיעוציב/תולע סחי
 .תורחת אלל
 יבר םיעוציב רשפאמו 2-11 דבעמ ססובמ או6זסקסץ 11/73 -ה

 .רתויב םיכומנ םיריחמב ס-11/44 לש המצוע
 ,תיברימ תויחונב בשחמה תא לעפתל םילוכי םישמתשמ 14 דע

 .ןחלושל תחתמ וא לעמ וביצהל םירשפאמ םינטקה וידמימ רשאכ

 ןווגיממ הנהנ שווטזספסק-11/73 -ה ,לטיגיד יבשחמ תחפשמל ןבכ

 עפש ללוכ ,טס-11-ה תוכרעמל ובתכנש הנכות תוליבח לש בחר

 תונכותו תוימושיי תונכות ,תוצופנ תופש ,הלעפה תוכדעמ לש

 .תרושקת

 .סקינורטסיס י"ע קוושמה דויצל האלמ הכימת הקינעמ לטיגיד תרבח

 וכ קינורונזכיזנ [5] 8

 (472040)03 .לט ,ךורב-לת ,11 סינאזור

 סקינורטסיא תורבח תצובקמ



 דיל-:ו-נ ב.כ-ו-כ

 סטנלמורטסניא םאסקט

 טקינויו ורקימ רפוס תריזל הלוע

 ילפ

 ד ןעוצקמ -- ודפ"סנזיב

 לע הקבאמב תיזחה וק תא תחתומו הירצומרק תא הביחרמ סטנמורטסניא סאסקט

 םייקסעל וכפהו םיישיא םעפ ויהש ,םיבשחמה םלועב םיזחאמז קוש ירזקמ

 .להנמה לש ונחלושל םידעוימ םה ןיידע ךא -- םייעזצקמו
 ירחסמה ומשש ,שדחה | בשחמ
 אוה ,יקסעה ןעוצקמה רמולכ ,ורפ-סנזיב

 סאסקט לש םדוקה ןעוצקמה לש וכשמה
 .ונל תחטבומה תומאותה תניחבמ תוחפל -
 םירפושמה ויעוציבו ולש לודיגה רשוכ םלוא
 .ורקימ-רפוס הנוכמה ,קוש-חלפב ותוא םידימעמ
 (אד) בחרתמה לומ םחלנ סאסקט לש ןעוצקמה םא
 לומ ןה בצינ יקסעה ןעוצקמה ירה ;מבי לש
 תוכרעמ לומ ןהו לוחכה קנעה לש (\1) םדקתמה
 הנורחאל תוזרכומה םישמתשמ תובר סקינוי
 ןיעמ ותויה לע זמרמ ומש ילואו .םירקבל תושדח
 ורקימ :סאסקטב תומייקה תורדסה ינש ןיב רשג
 ,םיבשחמ ינימו םייעוצקמ םינוכמה ,םיבשחמ
 .םייקסע םינוכמה

 - רצומ תייגטרטסיא

 לבא םדקתה
 םאות היה

 שימגכ שדחה הבשחמ תא הרידגמ סאסקט
 ישמתשמל םימושייב לחה ולצנל ןתינ .אילפהל
 תובייחמה תוכרעמב הלכו הדיחי המישמל דיחי
 לוכי בשחמה ןכ ומכ .תומישמו םישמתשמ יובר
 שמתשמל המצוע תכר הדובע תנחתכ שמשל
 תנחתכ ,תימוקמ תרושקת תשרב תרשכ ,דיחי
 דיתעב וא ,תיתוכאלמ הנובת ימושייל הדובע
 יבר םייללכ םימושייל ,ונל חטבומ ךכ ,בורקה
 .3 סקינז הלעפהה תכרעמ תביבסב םישמתשמ

 שדחה בשחמה ישמתשמל החיטבמ סאסקט
 תרדיסב םימייקה היבשחמל ןה תומאות
 מבי לש םישמתשמה בר בשחמל ןהו םייעוצקמה
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 דבעמ"ריעז לע ססובמ יקסע-יעוצקמה .א1 -

 תא ליעפמה דבעמ ותוא ,לטניא לש 6

 םיעיצמה םימאותה תרוסמכ ךא .מבי לש הבשחמ

 חפנ רתוי ,ןורכיז רתוי :ונינפל םיאצומ ונא ,רתוי

 .הבחרה יצירח רתויו חישק טילקתב הנסחא

 לעפי דיחי שמתשמל בשחמכ ותסריגב

 טעמכ תיטרדנטסה הלעפהה תכרעמב בשחמה

 ,סקינז לעפת םישמתשמ-יובר תסריגבו ,5

 לש 5 תכרעמ סקינויל טפוסורקימ לש התסריג

 24 .יט,יט,ייא

 ו

 15 יתי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 להנמה ינודא
 :תמאב 4 םירבדל יונפ התא - צא דבוע לטניא תרצותמ וטדחה יקסעה כוטחמהועכ

 הרבחה תוינידמ ןונכת -
 םישדח םיקווש תשיכר +
 אוצייהו רוצייה תלדגה -
 םיפסונ םירועק תריצי *

 הכורקה הועפוחה ןונכת...ו

 םיועמתועמ בר כשחמ ורקימ-רפוס
 ךלעפמל הלודג הפיחד ןתי לטניא לש

 .םירחתמה לערורב ןורתיו

 :בשחמה תונורתי

 וירושיכו "וחומ" לבא 6 לשכ בשחמה לדוג
 16-ב ךומתל לגוסמ אוה .הברהב םילודג
 40 8-מ לחה םיקסידבו םיפוסמ
 תחת לעופ אוה ירחסמ םינותנדוביעל בשחמכ
 ,ולש חומה .א18-005 ,א:א1א הלעפה תוכרעמ
 .1984 תנשל ךשמהה רוד אוהו ,טיב 16 דבעמ אווה ,6

 וגרל - ףסונ ןורתי
 דוביע ימוחתב לטניא לש ורקימ-רפוס יבשחמ
 .םיבשחמ וגרל י"ע םיקוושמ ירחסמה םינותנה
 :תחא גג תרוק תחת לכה לבקל ולכות וגרלב
 הז התכז וגרל .תורשו הנקתה ץועיי ,הנכות
 18 6 יבשחמ קווישב ןושאר סרפב רבכמ

 בשחמה תכרעמ .לטניא לש 8086 םידבעמל
 תורשפא םע ,סץשא 5+51%%1-ה תטישב היונב
 .םושייה יפל םינוש םיסיטרכ תפסוהל
 ורקימ-רפוסה רוביחב תורישי תכמות לטניא
 דוא א₪] תשרל הלש
 יבשחמ יריחמל תיסחי לוז ריחמה :ריחמה
 .םיליבקמ ורקימ רפוס

 םם זגרל
 03-2185151 .לט ,א"ת 17 ןבילרק ,וגול



 2 םקאו ורקימ
 | .2טיניד תרצותמ שדח רשחמ -- "רטייפ ולופא"

 ילארשיה רשקה - שוטניקל!
 למל תירבעב הלעפה תכרעמ שי -- החוורל םושנל םילוכי שוטניקמה ישמשמ

 ןהכ וסינ
 רליש איגש

 2 ו ו וא יתקלחמ בשחמכ .ןוגריאב תוקלחמ וא תונטק
 בצועש |  רתיל ןא הפשה איה ץראב םייקסעה םיישיאה םיבשחמה בולישב םילושכמה דחא דוביע ימושיי קפסל 2 סקאו ורקימ לוכי ,יתווצ

 םויכ םימייקה םיבשחמה בור לש יעביטה הביחכה ןוזיכ ,עודיכ .הביתכה ןוויכ קויד טו
 ות רפסמ אלמ ןפואב ומגרות וז .- איבהל תבייחמ ולא םיבשחמל תימושיי הנכות תביחכו ןימיל לאמשמ אוה קושב תדעיימ מ"בית ימוחחב

 01 וו ?7-ה ינורטקלא הדובע ןויליג ל .תירבעל הרז הנכות לש הבסהב רבודמשכ המכו המכ תחא לע ,ןזבשחב וז הלבגמ

 ;1רקימ רפוס בשחמ .1984 ףוטב 8600 סקאו תזרכה רחאל התזבישחב האבה הז רכהה

 .1 1/7860 סקאו ינימ רפוס דבעממ 90% ותמצועש ,שדח דבעמ"ריעז בבש לע ססובמה

 ."רטייפ רלופא* ,גצוהשכ דימ ,הנזכ מ"ביתל הדובע תנחחכ ותרוצחבש בשחמ

 תרצותמ םירחא םיבשחמ הלאש ןמיסב דימעמ ולש םיעוצ ינ/ריחמה סחיש בשחמ

 .שדח ,2 סקאו ורקימ -- םידחא םירצותמו לטיניד

 מעט ,אלמ דוקינ ליכהל תולוכי

 ונוצרכ םידחוימ םינמיס לש םינוש םיגוסו

 2 סקאו ורקימ ."חוכ רשיי" תכרבב םהיתועבצא
 תומיאת ;םימישרמ םיעוציב לעב בשחמ אוה
 תרדס לעב אוהו הלוכ סקאו תרדיסל האלמ
 ךרד ,םיידרשמ םימושיימ לחה ,המישרמ םימושיי
 .םייעדמ םימושיי דעו מ"בית ימושיי

 תנחתב תוליחתמ תכרעמה תורוצת עברא
 תססובמ תימוקמ תשרב הלעפהל ,תידועיי הדובע
 ורקימב שמתשהל ןתינ ,ןכ ומכ .טנרתא תשר
 המרב ,םייללכ םישומישל תכרעמכ 2 סקאו
 העבראל תיאמצע הדובע תרשפאמה ,תיסיסב
 תרשפאמ ,רתוי הבחר ,תרחא הסריג .םישמתשמ
 ןוילעה הצקה תכרעמו םישמתשמ 8 דע לש רושיק
 תורוצתה לכ .םישמתשמ 20 דע רושיק תרשפאמ
 הדוקנ ידוביעבו תרושקתב האלמ הכימת תוללוכ
 .ב"מ 9 דע הבחרהל ןתינ יזכרמה ןורכיזה .הפצ

 1 סקאו ורקימ ילעבל תדעוימה ,הבחרה תכרע
 10 היהי הריחמו ,לטיגיד תרמוא ,בורקב עצות
 .םירלוד םיפלא

 הלעפה תוכרעמ

 םימועייו

 .ץ או.א שוד אוא-ג2או ,אוו6טאסשאופ הלעפהה
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 תוכרעמ ףוריצב הגשהל ןתינ 2 סקאו ורקימ

 העפות וניה הגיצהש בשחמה יכ תנעוט לטיגיד

 .הלועפב
 שדחה בשחמה תא לטיגיד הנפמ וילאש קושה

 תורבח רובע רקיעב ,םינותנה דוביע קוש :בחר

 .םקא] תוכרעמל הדובע

 5 יניי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 46 4 לוהינ ;ינורטקלא ראוד ;םיכמסמ לוהינ ;םילילמת

| 

. 

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 תולק .בשחמ"םדא רשקהו שונאה תסדנה
 ותוא םידחיימש םה דומילה תוריהמו הלעפהה
 הניא ןיידע וז הדובע תרוצ ךא ,םיבשחמה ראשמ
 בשחמה ישמתשמל תודחוימה תויעבה תא תרתופ
 אוה ךירצש לכ תורחא תונידמבש דועב .ץראב
 תועיפומה תועדוהה תא תישפוח הרוצב םגרתל
 ידכ .הביתכ ןוויכ תייעב תמייק ץראב ,ךסמה לע
 תכרעמ שוטניקמב הבסוה ,וז היעב רותפל
 הבסהל .תירבעל בשחמה לש תירוקמה הלעפהה
 הביתכה ןוויכ תכיפה :םייזכרמ םינייפאמ ינש
 לכ לש תירבעל אלמ םוגרתו לאמשל ןימימ
 .שוטניקמל שמתשמה ןיב חיש-ודה יביכרמ

 ןפואב עצבתמ ,החתופש תכרעמה םושיי
 אוה תושעל שמתשמה לעש לכ :רתויב טושפ
 הלעפהה תכרעמ .תירבעה ןוטילקת תא ןועטל
 .הדובעל ןכומ בשחמהו ןורכיזל תנעטנ תירבעב

 הז בלשב ןורכיזל ןעטיטש תימושיי הנכות לכ
 יהוז .תירבעב האלמ הדובע תיטמוטוא רשפאת
 תפישחב תאטבתמה ךרד תצירפ קפס אלל
 תוימושיי תונכות תואמל ילארשיה קמה שמתשמ
 ללגב םהב שמתשהל היה ןתינ אל התע דעש
 תלטבמ החתופש תכרעמה .הפשה תולבגמ
 תרבחב קמה ישמתשמ לש תולתה תא השעמל
 וא וז הנכות לש הבסה םרובע עצבתש הנכות
 .ףסכו ןמז לזוגה רבד ,תירבעל תרחא

 םוגרת ללוכ) ,תיזעול הנכות לש האלמ הבסה

 ךילהת .וידיב תאצמנ תירבעה הלעפהה תכרעמש

 סוי םומיסכמל םייתעש ןיב ךשמיהל לוכי הז

 לש דחוימה תינכותה הנבמ תרזעב .הדובע

 ראשמו תועדוההמ תינכותה תדרפומ ,שוטניקמה

 םהילא תרשקתמו ךסמה לע םיגצומה ,םירבדה

 תינכותה הצור םא אמגודל .דבלב ינוציח ןפואב
 ללמל "תארוק" איה תמייוסמ האיגש לע עידוהל
 תירבעל הז ללמ הנשנ םאו ורפסמ יפל םייוסמ

 .ךרוצה תעשב שומיש וב תושעל הנכותה עדת

 ךותבשכ 82%0086% ארקנ תינכותה הנבמ

 תינכותהו תועדוהה תואצמנ | 1%00861-ה

 .ונממ דרפנ קלח אוה (600-ה)
 ינש םימייק .טושפ תכרעמה תלעפה ןורקיע

 .םיינשמ הביתכ יבצמ ינשו םיירקיע הביתכ יבצמ

 תילגנאו תירבע םה םיירקיעה הביתכה יבצמ

 ללמ סינכהל ןתינ ולא םיבצממ דחא לכבשכ

 בצמב םיאצמנ ונאשכ ,אמגודל .ול ךופהה בצמב

 ונילעש לכ תילגנא בותכל םיצור ונאו ירבע הביתכ

 תא םיטירפתה דחאמ רוחבל אוה תושעל

 ףילחי תיטמוטואו תינמז תילגנא תורשפאה
 לכונו תילגנאל תויתואה גוס תא שוטניקמה

 ליכמ ללמהשכ תילגנאב (תורפס) וא ללמ סינכהל

 .תולודגו תונטק תויתוא
 תושפאמ שוטנקמה לש הלעפהה תרוצ

 ובצועש תויתוא לש םינוש םיגוס בלשל שמתשמל
 תויתואה

 .ץופחיש הנכות לכב ןבלשלו ודי לע

 הלעפהה תכרעמ תרזעבש םינותנ סיסב אוהש .וז היעבל ןורתיפ הגיצמה ,שוטניקמל תירבע הלעפה תכרעמ הזרכוה ולא םימיב הנחתכ רשחמה תא לטיגיד

 מה ,םינותנה תסנכה תעצבתמ תירבעה 5 ₪0 לש לאה הלה , : ,תיסיסבה המרב תויביסה 32 תוכרעמ ןיב תידוחיי ,רבעש יאמ שדוח עצמאב גצוהשכל די מ

 חותיפ ילכ ,הלש תושירה תמצועו ףקיהה תניחבמ תא. םלועב םיבשחמה ינותיע .ומירה
 1 עדי תבייחמ הניא (תכרעמה תועדוהו םיטירפתה תיל ן :

 0 תריציל הנכות .איהש שמתשמ לכ ידי-לע עצבתהל הלוכיו םדקומ םוחתב ךרד תצירפל תבשחנ שוטניקמה םימושיי  תוליבח יפלא לש  ןמויקו  הנכותה

 א81א8ן 7 תיאמצע הרוצב וא ןאלפיטלומ

 הליכמש תבלושמ הנכות איהש

 תוקבדימ ,םיבתכמ תחילש ,םיבושיח
 לוכי דחא לכ ןכ ומכ .םיפארג תריציל

 .הנכות תרבח יתורשל

 תכרעמה תונורסח

 (ל דועית :םהו היתונורתיל

 הדוקפ ןתמ בייחמ הדשל

 + תושירד יפ לע הבתכינ

 .תירבעה תכרעמה



 יז:כ-ר-מ-ה ר-ר-ד-מ-ה

 ....... זו ו

 ...זא

 .יסיפ יבג לע שוטניקמ תולועפ תיימדה .ם'ג <
 הנכותה .זא'ג <.יט .ייא ימאות.םיבנשאב הדובע
 .ןמזה עיגה .שוטניקמל תללכומה

 טז
 .הסיל <

 הרמוח וזירכה

 ...םלועב
 .2 סקאו-ורקימ .לטיגיד =
 .יט .ייא םאות .ורפייק <
 .יט .ייא םאות .הנורוק <
 .יט .ייא םאות .ואדיוולט =
 .3068 םגד תויביס 32 ורקימ רפוס סוטלא *

 ..החוא וקחיש
 םיישקב יורש היהש הנכותה תיב .שגד *

 תוליעפ ,סייפ לאומש ולהנמ ירבדלו ששואתה
 .הצואת תרכוצ הרכחה

 לע ורבג .םיס"נתמה זרכמב וכז .יטבילוא <
 אוה ,זרכמב מבי תייכז לע עדונש רחאל .מבי
 םיזכרמ 140 בשחמל או-42 רחבנ .שדחמ חתפנ
 .רלוד ןוילימ 1.5 זרכמה יווש .םייתליהק

 .סקינוי תוכרעמ רקסב ןושאר םוקמ .גולייז <
 תשולשו םיבשחמ !3 הוושה ינקירמאה סטיי ןוכמ
 30 ,12 :םינושאר תומוקמל ועיגהש גולייז ימגד
 כר

 תינרציה איה יכ עבוק ןשיימהטאד .מבי <

 .ב"הראב מ"בית םוחתב הליבומה
 .ט"זמב .תוליעפ תונש 100 .זורוב *

 ...החוא ולכא
 11 ףיעס יפ לע הנגה ושקיב .היבמולוק *

 ?לגר תטישפ ףס לע .הקוחל
 םיס"נתמה זרכמ לע ורערע .םיבשחמ וגרל *

 .וכז יטבילוא .שדחמ זרכמה תא וחתפו
 המירחהו הטשפ הרטשמה .הטאד .יב .ייא <

 יבשחמב ורוקמ ,םהב עדימהש םייטנגמ םיטרס
 םג רבעב רכמנ עדימה .ןיסולכואה םשרמ
 .םורתורישה ינגראמל

 םידבוע ירוטיפ ,הסיל קוויש קספוה .לפא <
 .םיפסונ

 ושכר תונוטלשה .ב"הראב .סמ יניירבע <
 .גולייז יבשחמ תואמ

 ,םידבועהמ 10% ירוטיפ .דנאלרטויפמוק <
 .תוריכמב הדירי

 רובעל וצלאיי .יסיפ תדיחיב מבי ידבוע <
 ויהיש ,יסר'ג וינל הדירולפב ןוטאר-הקובמ
 .םיסובל םיבורק

 תרפה" ללגב העינמ וצ .םיבשחמ תשר *
 דוגינב רוקמה תוינכותב שומישו תובייחתה
 תמזוי .ומלוש אלש םיפסכ ןיגב ןכו "האשרהל
 .םינותנ דוביעו םיבשחמ,גומלא - וצה

 ...וניקתה
 לוטנ חוויד עבטמ .ד"טמ תכרעמ .גב יד *

 תורבח 27-ב טניופ הטד יבשחמ לע .היצלפניא
 לארשי ללכ יבשח ףותישב החתופ .ללכ תצובקמ
 תוחודו םינזאמ תאוושה תורשפא .רחס ללכו
 .תוכורא תופוקת ךרואל םיאנובשח

 ידבועל דודיע רכש בושיחל תכרעמ .וקלא *
 םינווקמ םינותנ תרבעה .36 מבי יבג לע .רוציי
 .סקיפאמ תכרעמ לא תוחכונהו רוצייה ינועשמ
 תמר לא לעפמב רוצייה ילעופ 160 דודיע
 .ןורשה

 תודגב ן"לנ תיצרא תרושקת .םיבשחמ םית *
 .לארנ'ג הטאד יבג לע .הימיכורטפ

 ב
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 רשקב עדימ תרבעהל תרושקת קרוע .ןמוק <
 ריעה ןיינבל וקסר ןיינב ןיב יריווא יטפוא
 .םילשוריב

 38 תיקוויש הנכות .עדימ תוכרעמ ןיטינומ <
 .38 מבי .הקפסה תרבחב

 .ל.ק.י הזיראה תיבב קוויש תכרעמ .ןלי <
 .טייבהנייד יבשחמ

 ומגא סוגרווב לעפמ לוהינל סקיפאמ .מבי <
 .תוריכמו תונמזה ,יאלמה ךרעמ לוהינ .הירהנ

 הרמוח וזירכה

 ..ץראב
 תונומת דוביעל השדח תכרעמ .טיבלא <

 תועצמאב תויעקרק תונחת ןיב תונומת ריבעתש

 .יטוחלא וא יווק רשק
 לעב תיפארג הווצתל רקב .תוכרעמ ל.ש.א *

 רודומוק יבשחמל םיאתמה הובג הדרפה רשוכ
 ,71071664- םימגדהמ

 סקלט .107 ןופלט ,תרושקתה זכרמ *
 לגוסמ .ב"הרא <אזפ1 תרצותמ שדח בשחוממ
 תכרעמ .תחא תבב תועדוה רדשלו טולקל
 .הנכותו תדלקמ ףוסמ תללוכה תמלשומ

 תוכרעמ .עדימ תוכרעמ לארשי הלורוטומ =
 |  קושל הרידח .60007ו 2000 תורדס םינותנ דוביע
 / .תידררשמה הביבסל תוכרעמ .ףופצה ינימה

 תטישב תינועבצ הקיפארג תספדמ .לטיגיד <
 .ויד ןוליס

 לש 18 השדח םימדומ תרדס .רודלא *
 תרושקת רוכ .תוהובג תויוריהמ .ןיידאראפ
 ריממ ;קטיטלומ לש ריהמ גויח םדומ .הארתהו
 . .סקלפמייט לש מכבי דויצל םילוקוטורפ

 /  .השדח ולבאיד תספדמ .םיבשחמ ןדיכס <
 םימגדל האלמ תו .ש"לת 25 תוריהמ .525

 *% , .ימדוק < .

 הדובע תונחת יתש 5 שדח חותיפ .לטיגיד <
 .ןשייטסקוה םגדמ |

 195 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 = ה == ==

 ..םיאציימ
 הנומשל רזייל תספדמ .001א%% .ןורדיק < |

 ! לארשי תרצות .יסיפ מבי ישמתשמ [
 סאלאד א((;ג תכורעתב הפתתשה .םוקהיל *

 תוכרעמו בשחוממ תונומת רגאמ הגיצה .סאסקט |
 .תורחא תויפארג הגוצת

 תספדהל דיינ ינורטקלא רישכמ .פש לא <

 הריכמה תדוקנב דוקרב סיפדמ .דוקרב תוקבדמ
 .ינויצלפניא-דגנ יעצמאכ

 לש ופאופ/א ישמתשמ תכרדה .להתנוק <
 .ןוויב טנילאק

 .לב םיקוסמה תרבחל םיפוסמ .סא .יא .יא <
 .הניטנגראב תוגיצנ וחתפ .םיסדנהמ דשא <

 .ל"וחב םיילארשי םילעפמל עויס

 ...הנכות וזירכה
 מ"בית תכרעמב םישודיח .דקורקימ <
 תכרעמ .ח"טמ לק .הנכות יתוריש מוק *

 ,תיתרבח בר ,הלופכ תונובשח תלהנהל תבחרומ
 ;יט ייאו יסיפ מבי רובע .תנזואמו תיתנש בר
 תרבחב הנושאר הנקתה .דועו ר.יס.נ ,לטניאמ
 .יפוסמ בר לטניא בשחמב ₪.

 תונכות ללוחמ לש 3.0 הרודהמ .להתנוק *
 .ורקימ יבשחמ לע לובוק

 ח"ופת השדח םירבחמ תפש .םיבשחמ רמות *
 .ךוניחה קוש .לפא יבשחמל 5

 יבג לע .םינעטמ חולישל תכרעמ .חוליש =
 .11/70 יפידיפ

 תותשרלו םיקפסל הנכות .הנכות יתוריש מוק =
 .ורקימ יגוס ברימ .קוויש

 תוספדה 2.0 הסריג .תוכרעמ קטיילא <
 תשקב הכימת .יסיפ מביל 34-ו 36 מבי יבשחממ
 .תוספדמ לש הבחר

 ילילג יופיצו ךותימ לוהינ בקעמ .בלטוק =

 .36 מבי יבג לע קיטסלפ
 תנכות .םיבשחמו תוכרעמ יתוריש 2001 *

 .לטיגיד לע לילמת תנכות תמאות יסיפ לילמת

 ...שע ועידוה
 .סקינוי תוכרעמ ינקת תא דחאת .ר .יס .נ *

 .תינקתכ + םטסיס סקינויל ךרדה לולסת
 םייס םיינכט םיתורישל ףגאה .רודלא <

 .א"תב םולשה ךרדב שדחה תיבב ותונגראתה
 םג הקזחא יתוריש ועצוי .תודבעמו יזכרמ ןסחמ
 .רודלא ךרד םיקוושמ םניאש םיבשחמל

 רובע קזב תרבחמ רושיא לבקתה .סקינורביפ *
 תשרו טנארשי תשרל השיג לעב םיפוסמ דגאמ
 .ןייזיד םוק תרצותמ או 700 דגאמה .תימואלניב

 םיניינקל ועצוי .הריכמל תוינקירמא תורבח <
 .םייתיישעת םיטקיורפ דיריב םיילארשי

 רלוד ןוילימ 2.5 לש העקשה .ךווטימ .א .י <
 העקשהה" .ר.יס.נל תימושיי הנכות חותיפב
 רמוא ",תימושיי הנכותב לארשיב רתויב הלודגה

 .ל"כנמה ,ךווטימ ידד

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 לטיגיד ישמתשמ דוגיאב תוריחב .ד"צמא <
 ןוגראב תורבח 8 .ינויב 13-ב

 דלנודקמל המש הנשמ וטואקמ .טיקמ *

 השעת המ .םאה תרבחל הקיזה ריבגהל .סאלגאד

 ?דיקמ ילוא ?טיקמ

 לארשי תרטשמ .עדימ תוכרעמ הלורוטומ <

 ו ףלא 600 .סקדוק תרושקת שוכרת

 תביבס ,\ו0+ יריחמ הליזומ .לארנ'ג הטאר +

 .70% לדוג רדס .הדעל חותיפ

 ...ויהיש םיסנכ
 רבוטקואב 23-22 .20-ה סנכה .א"ליא *

 .היישעתל םינפה םע .םיילשוריב המואה יניינבב

 .ראודה ךרד םושיר .םיצרמ 6

 ...ויהוע םיסנכו
 סוניכה .לטיגיד דויצ ישמתשמ דוגיא .סוקיד *

 אישנ ינגס םיחכונ .הכורעת .שיא 800 .יעיברה

 .תימלועה לטיגיד

 84 .סקאו יבשחמ לע הדע רנימס ,לטיגיד <

 .תוחוקל

 ..םיגציימ
 זו לש לארשיב תידעלב הגיצנ .ט.ד.ר =

 .םיילאנויצקנופ םיבלושמ םילגעמ רוצייו ןונכיתל

 ..םקוה
 .הילצרהב חותיפה זכרמ .לארשי יזייד <

 .םידבוע 400 :תיזחת .רלוד ןוילימ 7 לש העקשה
 יזייד ל"כנמ -- למרכ יטומ .אוציי רלוד ןוילימ 0
 .לארשי

 .יסיפ תוכרעמל תוריכמו הגוצת םלוא .ןלי <
 :רינשוק ןבואר .ר"מ 200 .ביבא לת מ.ת.מ תיב
 הנשה םותב יסיפ תוריכמב יעיברה םוקמב ןלי"
 ".הנושארה

 םילשוריב שדח ףינס .םיבשחמ תוכיא <
 יסיפ יבשחמב הכימת .ןנור ינב םע תופתושב
 .ינימ יבשחמו

 ליעפי ףינסה תא .תליאב שדח ףינס .םדק <

 .םיבשחמ רנרל
 םינותנ דוביע םוחתב עדי זכרמ .ןפת <

 .יתיישעת
 .הכרדה זכרמ .לטיגיד <

 .הפיחב שרח ףינס .רטג ₪

 ..יבמ טטוצ
 חוכב רוסחמה עיגי םייתנש ךות" .תפ ןועדג <

 תסדנהל הרדתקה תכונח ",שיא ףלא 20-ל םדא

 .א"ת תטיסרווינואב תוכרעמ
 יעיברה רודה תונכות" .ןמפוה לופ 'פורפ ₪

 יחתנמ דוגיא לש 16-ה סנכה ".תויתודידי ןניא

 .א"נע תוכרעמ

 | ה חח=שסה808

 יז:כ-ר-מ-ה ר-ו.ד.מ-ה

 ..עדי - 0-5 וו

 מ לש םיזרכמה

 מל ער .ומתחנש םיזרכ
 בר 2 מתחנש בז

 ןווקמ עדימ .טנלא *
 .ב"הראב

 תרבעה .בהז תשר *
 .םילילמת

 ...םיילקיסומ תואסיכ
 .לטפוסב ןונכיתה זכרמ להנמ .זפרוא יסוי <

 .םיבשחמ ןדימ ל"כנמ .טנאקיזוימ ןואיל =
 .ריירד ינל םוקמב .להתנוק אישנ רבעב

 רבעב .תוקזחא וגרל ל"כנמס .יאנפ ינור <

 .עיקראב לועפיתה ףגא להנמ
 בושמ לש אוציי ל"כנמס .ןורהא םענ <

 .ב"הראמ
 .סאנב קווישה להנמ .רלושטלא יסוי <

 ןוגריאהו םיפסכה להנמ .םולבייט לארשי =

 .סאנב
 .סקינורביפב קווישל ל"כנמס .יררה המלש <

 םיבשחמ ללכב ל"כנמס .איגש היוא <

 .םלמב קווישל ל"כנמס רבעב .היגולונכטב

 .הפיח לית תלהנמ .רטור הדע <
 .הפיחב רטג ףינס להנמ .ילארשי ינור =
 ירצומו קוויש םוחתב להנמ .לעי .ןח רנבא <

 לתב לארשי קנב כשחמ תדיחי להנמ רבעב .הנכות

 .ביבא
 פ .רודלאל דלפנדייה רמתיא <

 .תוחוקלב הכימתו
 .קווישה להנמ .סרלטל םהוש ןונמא =
 ספמטנוקא להנמ .ןירפוס ןליא <

 .םיבשחמהו תואנובשחה יפנעב תינמז

 בשח רבעב .לארשי רואפנמ בשח .בהי בקעי <

 הנכות תויוליע
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 בעב

 .הזיו
 .םדא חוכ להנמ .סקינורביפל עלס םהרבא <
 תצובקל הפרטצה סייפ לאומש תלהנהב שגר <

 .ךייר יפר



 2"1990 תיזחת :לעייבועחמ
 תימלועה הריזב יטמארד יוניש -- 1990 - תיזחת

 ןוסליו תנק ר"ד

 היבשח הירא :ךרעו םגרת

 רקחל ןמוינ דינקפ תודבעמב הצרמ ,1982 הקיסיפב לבזנ סרפ ןתח ,ןופליו תנק דד

 בעחמ-יעדמל זכרמה שארב דמוע אוה .ב"הרא ,לנרוק תטיסרבינואב ןיעדנה

 איה זכרמה לש תוירקיעה תויוליעפה דחא .לנרוקב הנורחאב םקוהש םימדקתמ

 .לע"יבשחמל השדח הרוטקטיכרא לש חותיפ טקיורפ

 הנתשת ב"הראב לעה-יבשחמ תרי ז
 תינכותמ האצותכ יטאמרד חרואב

 לש לע-יבשחמל םיזכרמה לש חותיפהו רקחמה
 הנווחאב .(ףא-סא-ןא) תימואלה עדמה ןרק
 תינכות תרגסמב םיסרפ העברא ןרקה הקינעה
 תטיסרבינוא ,לנרוק תטיסרבינוא לש שמוח
 ןוטסנירפ תטיסרבינואב וזכרמש דיגאת ,יוניליא
 .וגאיד-ןסב הינרופילק תטיסרבינואו

 תא םיללוכ םויה םיליבומה לעה-יבשחמ
 רבייס" ;"'ץרסיר יירק" לש "יפ-םא"סקיא יירק"
 תוינאפי תונוכמו ,הטאד לורטנוק לש "5
 עצבל תולוכי הלא תונוכמ .המוד המצוע תולעב
 לע היינשב תויטמתירא תולועפ ינוילימ תואמ
 .תויביס 64 סיסב

 לש תינכותה חוכמ ואוביש םייונישהמ םיבר
 שמח דועב רואל ואציי ,תינקירמאה עדמה ןרק
 :ךכ ,אופיא ,הארנ 1990 תנשל טירסתה .םינש

 ורכמייו םייליבקמ ויהי לעה-יבשחמ בור *
 םיריחמה .הבחרהל"תונתינ םידבעמ"תותשרכ
 תכרעמל רלוד ףלא האממ תוחפ ןיב ועוני
 רתוי ןיבו דיחי דבעמ לע תתתשומה תיסיסבה
 תב ,רתויב הלודגה תכרעמל רלוד ןוילימ האממ
 .םידבעמ יפלא

 ידראילימ הווש היהי לעה-יבשחמ קוש =
 יתווצ לש בר רפסמ .תוריהמב חמציו םירלוד
 וביחריו לע-יבשחמ וליעפי םיסדנהמו םירקוח
 הכומנה המרב היהי קושה בור .תוריהמב םתוא
 לבא ,(רלוד יפלא תואמ המכ ןריחמש תונוכמ)

 .רתויו רלוד ןוילימ האמ יוושב תונקתה םג ויהי
 תינועבצ הקיפארגב ובלושי לע-יבשחמ =

 תיפארג הגוצתל עיגהל הפיאשה .תידממ-תלת
 תוימדה ךרוצל (הינשב תונומת 60) תמא-ןמזב
 לע-יבשחמל םוצע שוקיב דילות ,תוידממ-תלת
 .םירחא םימדקתמ םייגולונכט םילכו םיבחרומ
 תשרוד וז ןיעמ תמא-ןמזב הקיפארג
 וזמ ,בוריקב ,ףלא האמ יפ הלודג בושחימ-תמצוע
 אל תאזכ עוציב תמר .םייחכונה לעה-יבשחמ לש
 וזכ הדימב הבורק המר גשות לבא ,1990 דע גשות
 .רידא שוקיב-ץחל רוציתש

 םייגולונכט ,םייעדמ םיצמאמ לש עפש *
 לש תכלוהו הלדגה םתמצוע תא הוולי םייתונמאו
 -- םיימדקאה דומילה-ימוחת לכ .לע-יבשחמ
 ושמתשי -- האופרו היגולויב ,הסדנה ,עדמ
 .לע-יבשחמב

 ,היישעתב בושח דיקפת ואלמי לע-יבשחמ *

 ב"הרא לש יתיישעתה סיסבה לכב םהב ושמתשי
 םוליצב ,תיכוכזב ,ללחב ,טפנב ,םילקימיכב --
 -- עדיה-תריתע היישעתה לכבו תונומת-דוביעבו
 םישדח םירצומ לש חותיפה ירוזחמ תא רצקל ידכ
 לש תושדח תומרל עיגהל םיסדנהמל רוזעלו
 תלזוהל עגונה לכב םירצומ-לש-היצזימיטפוא
 .תיתביבס תומיאתו תוכיא תאלעה ,תולע

 הימדקאה לש םיפתושמ םיצמאמ *
 לש הלועפה"ףותישו ,תוריהמב ולדגי היישעתהו
 ישומיש רקחמו יאטיסרבינוא יסיסב רקחמ
 .רתויו רתוי םיבר תוריפ ביני יתיישעת

 לע תוססובמ 1990 יבגל ילש תויזחתה לכ <
 ינרצי לכ ,המגודל .םויה תוארנ רבכש תומגמ
 דוביע בלשל םילדתשמ םימייקה לעה-יבשחמ
 .םהינונכתב ליבקמ

 ללגב ןטק -- לע-יבשחמ לש יחכונה קושה *
 םירלוד ינוילימ הברה :לע-יבשחמ לש םריחמ
 דעונש ,קושב םוצע קיר-ללח שי .הדיחי תכרעמל
 םביחרהל ךכ-רחאו םביכרהל ןתינש לע-יבשחמל
 .רלוד ףלא האמ םהמ דחא לכ תולעש םיבלשב

 הקיפארגה יצמאמ לש ימדקה וקב ,םויה <
 לש תועש הנומש םימעפל תושרדנ ,תבשחוממה
 הנומת קיפהל ידכ ינימ-רפוט לש המרב דוביע
 תריציל תפסונ בושחימ תמצוע השורד .הדיחי
 םשו הפ .תידממ-תלת הימדהב הדיחי הנומת
 שיא .םייק דויצב הלאכ תוימדה עצבל םיסנמ
 הקיפארגל השורדה דוביעה תמצועב םיקסועהמ
 יפ הקזח הנוכמ שרדיתש הכרעהה ןמ עתפוי אל
 ךומתל ידכ "יירק" לש לעה-בשחממ ףלא האמ
 .תמא-ןמזב הקיפארגב

 תומוקמבו לנרוק לש דומילה תינכות לכב *
 תוזית לע םיטנדוטס םידבוע ב"הראב םירחא
 .םהימוחת לש רתויב תובכרומה תויעבב תוכורכה
 םע קוידב רדומתהל םידעוימ לע-יבשחמ
 רשאכ הצצ תובכרומה .תאזה תובכרומה
 לש תועבטה תא ןיבהל ןיינועמ םונורטסא-ןעדמ
 היעבה תא םוקמב ,םיעלס יפלא תוליכמה ,קדצ
 לולסמב ענש דחא תכל-בכוכ לש רתוי הטושפה

 רשאכ הצצ תובכרומה .שמשה | ביבס
 ריוואה תמירז תא ןיבהל הסנמ תוינוכמ-סדנהמ
 ריווא-תלוברעמ לכ תוברל ,ענ בכר-ילכל תחתמ
 ,תינוכמה לש הנוחגב הטילב לכו םיגימצה ביבס
 .קלח חטש ינפ לע ריוואה תמירז םוקמב
 תירוזא הלכלכ ןחוב ןלכלכ רשאכ הצצ תובכרומה

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 םוקמב ,םינוש םילדגב םילעפמו תורייע הברה לש

 ,ללוכה ימלוגה ימואלה רצותה תא

 יעדמ רקחמ לש םימוחת ינש שי ,הזל רבעמ <

 םיכורכשו תערכמ תובישח םהל תעדונש ,יסדנהו

 יפואהו םילזונו םיזג תמירז :םימוצע םיישק םהב

 תולוקלומ םידגאמה םיימיכ םירשק לש קיודמה

 הברהב תוצצ וללה תויעבה יתש .תוימוטא

 ןהיתשל .םייגולונכט םימושייו םייעדמ םימוחת

 ,םירלוד ידראילימ יוושב תובישח תעדונ

 םישימחב ןורתיפ ואצמ אל ןהיתשו .היישעתל
 .תונורחאה םינשה

 ףוחדל יתבר ץמאמ השעייש ריבס 1990-ב <

 ידכ ,לובגה הצק לא לעה-יבשחמ תייגולונכט תא
 .וללה תויעבה ןורתיפ לא תומדקתה רשפאל
 םיצופנ ויהי תואטיסרבינואב לע-יבשחמ

 םשכ ,םירקוחה תושרל ודמעויו תונוש תוטלוקפב

 לבא .ינימ-רפוס יבשחמ םתושרל םידמוע ויהש

 1. ההודו 1%

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 ] חמה תוינכות תוכירצ טי נ ב טהרה רכחתה חויורות תוכירצ םייתניב

 ח דיקפת אלמל יוניליאבו לנרוקב טיח די ;ליול יוויליארו לנרוקב
 תונוכמל תורקי רוטקו תונוכמ | גקו תונוכמ לש יחכונה ןדיעה

 .תולוז תוליבקמ תולרז 'תוליבל

 תיתודידי ךא הזע תורחת <

 ידר וללר חוא ?ר יחשעו ןי
 גישהל ידכ וללה תואטיסרכינואה יתש [

 לכ .ליבקמה בושז לא ךרדה-תצירפ

 םע תלעופ הטיסרבינוא
 ו "'ץרסיר יירק" םע יוניליא
 : .תורחאו

 םע דדומתהל ץלאית ב"הרא ,ןורחא-ןורחא <

 .זוישעתה זמ

 בי םע לנרוק .

 םוחתב ,רתויו רתוי הפירח תיו ואלניב תורחת

 ,תונורחאה םינשה רשעב .לעה-יבשחמ

 וסט'יגופ ומכ ,ןאפיב םיליבומה םיבשחמה-ינרצי

 םה הב המרל ספא תמרמ וחמצ ,י'צאטיהו

 תרצותה בטימב םירחתמה לע-יבשחמ םירציימ

 םידמוע םיינאפיה םינרציה תושרל .תינקירמאה

 רודד תוחתר תוצעומה-תירבב הרוק המ

 ?ישימחה

 שמ ,םיבשחמ תייגולונכטב מ"הירב
 ש ,ללכ ךרדב ,םיעד"ימימת
 ע בר רפסמב ןאפיו ב"הרא ירחא
 .תושדח

 דהמניא ייר יבוב (סומידב) לרימדא ירבדל
 ,סטסקטב הזכרמשהקינורטקלא-ורקימ תרבחמ

 איה .היכרצל תיברעמ היגולונכט םיאתהל

 | השדח היגולונכט תריציב הזמ תוחפ החילצה
 | .הלשמ

 לאירבגו ,החמומ-ץעוי | ,ןמדירפ | ירנה

 הנובת לש רקוח ,(ןוסבקעי ,ירק) ןוסבוקיי'ג

 םיטייבוס םידוהי סה ,סטסו'צסממ תיתוכאלמ
 םהינש .תונושארה 80-ה תונשב ב"הראל ורגיהש
 םיקה ןמדירפ .מ"הירבב רקחמב דואמ םיליעפ ויה
 הנושארה תיטייבוסה הדבעמה תא השעמל

 היה הז .תיתוכאלמ הנובתל הלוכ-לכ השדקוהש

 .1974"ב
 לודחל וצלאנ םיחמומה ינשש יפ-לע"ףא

 ,מ"הירבמ תאצל תושקב ושיגה רשאכ םתדובעמ
 תוליעפה רחא בוקעל ןוסבוקיי'ג ךישמה
 תיתוכאלמה הנובתה םוחתב תיטייבוסה

 .םימדוקה וירשק תועצמאב
 יסיסבה רקחמה לוקש ,ןוסבוקיי'ג ירבדל

 ,יאקירמאה רקחמל תיתוכאלמ הגובתב יטייבוסה
 ןושארה וקב אצמנ וניא ישומישה רקחמה לבא
 תיטייבוסה תרוסמה יכ ןייצמ אוה ,ינש דצמ
 תונשלכב םירקחמ תללוכ יטמיתמ רקחמב הקזחה

 .תיעבט הפש חותיפבו
 ,תיתוכאלמ הנובתל הרמוחב רוגיפה תורמל

 ,ישימחה רודה רגתא לע ביגהל םיטייבוסה ולחה
 .תוריהמב תחתפתמ םתדובעו

 תיטייבוסה הימדקאה  ,ןוסבוקיי'ג ירבדל
 סש ,הבקסומב םיבשחמ-זכרמ הליעפמ םיעדמל
 תיעבט הפש דוכיעו תיתוכאלמ הנובת םירקוח
 םישנא תואמו ,תיקנע הנידמ איה תוצעומה"תירב"
 רמוא אוה ,"תיתוכאלמ הנובת רקחב הב םירבוע
 - הבר תוריהמב םהיצמאמ תא םיזכרמ טה*
 הנובתה תרדס ךשמה."תואצות םיגישמו
 תיתוכאלמה



---]..₪=..=ּ3
 ][ת]תה7/ת7קק/ ּּ 3 

..
.|

 

 ם-ל-ו:ע-ב ם-י-ע-ו-ר-י-א 0
 נטמצ 10 13. תב טשטסתפ, אצ אסאטה -ם631 6-5 .אסאסת (312) 0

 נטמצ 15-18, 081060, זמ - אסס6 אא%גסת8ה1 ססתחקט%6ז 00ת+676מס6.גע1ק8פ 9

 ק,ספ+סת אגגנ(6 קזגצפס, אספ%סת לת 22091! (703) 0

 נטעמצ 22-26, 5םתא קתתאס1500, סת תסא 5160תתעט '85.00ת%80%: תסא 11 4%

 12ם8 ₪%. אשא-ץסזא אצ 10036; 761. 0

 צטמצ 29-31ו, םשתאמתםשצ , סת 5%מם 1ת%0זתה%נסת8] 060ת10970מ06 סמ

 אבו 688% \08] אס836!גתש. 00ת%80%: 1ת3%1%ש%6 1סז תקק1164 ₪010ת008₪ -

 הזהמסשהמ 011106, ע.0.82 1488, תס118, אק

 קטמצ 29-תטטעפצ 2, אסתעסעא  ץת אחאס:14 שסת+676ת06 סת 60חתק₪%675 ומ

 שב108%1סת.60ת%80%: א8%נסתה] תםטז6הט ס1 8%8ת08705, 2104. 225, תח- 1

 אהגבגתש%סת, 60.0. 4

 בטמצ 22 גתטססטפ"ל 10, ססתסאתסס טקת1א65 תב תפסמא, 00 - תססאַצ אסטת+הומ

 1מ5%1ו%06%6 01[ ם01%א876 חתשותססזוגתצ4.0סת%80%: תאזפמ, קס 3521, םסט13401 ,

2 9 .761 ,80303 00107840 

 תטכ. 1-3, תתמתתגה, דא ךאמשא: ₪4ט08%ג1ס0מ, 7ם6 6160%זסתנס 1סז8הזצ

 /הט%סתה(1גתש ₪4ט08%ג0ת. 060ת%80%: 1אתסאתתצ ססתתטתנ1ס8+נסמפ 00ת%67ת , 1

 תאהזב, 51166 110, 0281185, 'א 75201 0

 גס6. 26-29, טתא עחגא6ז800, סת - 1אלעמסמ '85 378 1ת%60:8%68 1ת+סזחה(%נסמ

 766גתס]ס4צ 60ת[0-6ם06 8תש ₪שאתופו%גסת. אא+נסתה] 7886 קטגמ]. םטנ+%6 100,

 2ווו שםופסתתסא6 תצ6, ת16%8ת0:18, למת 4

 תסב. 27-30, םסאססא, טא - 8% ת 1ת+6זת+1סתא] 0ת +6

 טתפנת66זנת4.038%ת 1ש8₪, ע.ס0.2 639 811צטפסז הקזגתפ, אס 20901 ספת (301)

2 -589 

 טםמשח. 4-8, תסאססא, טא 8%ת עק6לפסתה1 ססחקט%6ת ₪סז18 8םסא. 60ת+6%:

 אסת(סטנ14, 11 אגתשת65%5ז ₪008:6, 1סת6סת, שוא 5פתמ, 761. 1

 םשקל. 9-ו3, אסאצאאהמ, סתאתסה - ססאקז אץ-ססחקג%סז 213464 766תם0103צ . 8.

 םזסחת 2055 ק66] ₪%., 325 םתטספסצט 76]סססח אסמ51 3

 טשעד. 9-ו3, אזסמ, ץתתאסמ - םטזסטזהתתגספ '85.זאתזת 761 (3)) 0

 ם9ק7. 16-20 טתאססטצמא , סתאתסת - 9% ג םא%א (סחהטמ168%1סת 5ץחקספנונה .

 םתדגססא ₪.0.8 639 5ג11צסצ טהםזומש, חת 1 (301) 2

 םשקל. 17-19, תתתתתפ, ךץא -  םס[(ףטהנזס שאקס.(312) 299 3131 80166 205 0

 ₪א5% םשטסת תצ6. 206% ק18אגמספ 11] 8

 םשקץ. 16 20, עהא18, ץאתאסמ - 81008, זאשססזתמ, טזסמסץמא.51008, 4, 6

 46 ?015]8, 75001 סתפז=8 61 207752 42)

 םשקל. 23-25, םסתעתתפ, דא זאסמא: 6 ע1+13%פמ%1סמ, ק1+13%םט+%1תש

 08%... 00ת%80%: 1אתסאתמז ססחחגת1נ68%10ת5 0092ם%6תץ |, 1 תאהז4, 80166 10,

 עכא1188, ץא 75201 0

 007. 1-3, םזנחתאזאטמהא, סטא -

 אאהגוסנ\%וסתפ חת

₪ 
 006 ית

)46. 0 8 586 .( ₪6 1 5 

₪ 6 5 

0008 5% 0% 00% 0% 58 8% 0% 0% 00% 

 ₪44 סט 5 (46. 066 8 586 8,)

 ₪146 טסט 5 (06. 066 8 686 ם.)

 טח=.נ שחום

 א ? א ₪01 + סטאם 0 ₪0 06 0 1 ₪160 05 שר ₪160 001 טד 0 1 (6106 7 שוזם' 00618 \6040) ₪0 14006 ₪0 0016666 ש6.ם 01 ₪

 אסא. 0 אסא\.. 008 רא (066 \.0\000) ו 11 6 4 1אש] ל9 4 00660\ ו 91 4 006006 8ל 4, 0 9 004. 88 4 (האש6 [67% טואמ א66 -- \\6 8ל 6 60 72 1 ₪600 ? 66060066

0% 

 6. 1. ₪10. ם 15.11 1.08,

 5001 00ת306%ס1 1ת%6זתהאַוסתַה]5.03ג2תסזב

 4%5₪07% ₪0156 59 61 סתבסת תסהַב ץא1נסא6מתהה 71 382.

 007. 1-3, קאז1 סמ קמזת, שת - 85 ץספ+ 00ת6ַ?%6ת06. 1מ%6%7. 768% 0.

 ק.0.₪ 371 0648: אתס115, אנ 227 (201) 0

 007. 8-ו0 אתעאזע, טסתזא - אשזםססא '85 א641+9זז3התסהת ₪160+%+:ס+ 1

 סת16זסתש6. 1ששש, 8 3473 ת.א. "+8

 07 -. 2 1גאהאלת, ז:אפססאטפזת

 4 טס ?000 00 ווב 66'000ל 009 0000 |56 1'88%'000 0 0 וי 057'000ל ועו וו 9'000ל 000 0 4

0 5 099 0009 

 חח 6.17 02.6 081 ₪1 .ם-

 00.1. 002..ם (א.זם 066.0 00.0"

 - ססחקט%ס+ /2וג5גתספ3. 0טסזפסהפ ש%ת . טמא 000 0 0 000 ב 1 1'886'000 יי 6 ו ייו 0 0 00 50'000 0 0%07'000 0 0006 0011 06.1. 0016. ₪007.ם-

 וו אהסתס5(הז 1. 1סתבסמ, א1וא 5תה +496-1

 007. 14-16 עסשאצשח, 0 גסא '85. 00ת%86\: תסא, 11 65% 42ם₪ 5%. אסא

 צס:;, אצ 10036, 76] . 212 869% 0

 007. 4-16, עקתזוהפ ,

9 

 דא ןאסשא : אהתנ+ 36% 1 , סגס/סגא.. ססת%86% :

 1 0אה 7" 0 חחטתו68( סתמ 06ת%6ת, 1 תאה-ב, 1+6 +0,

0 75201 

 0017. 14-17, אמא צסחא, אצ -

 81185, דא

 = אטום ואי
 זאשס 85. 018ס0מ 8 תס!גה% ( 0 ו 1א| 9 ₪ סת 0 א000-א₪ ץ9ץ+ 0 ₪ זו 6 אא 9? 0 ₪46 הז 6 אסה\או 9 00 אבא 95 0 ₪ 6 אז 000\\ם 8? ו 0 ₪56 466 -- 4 ₪66 5% הס וב + - 5006 080 46 א 66 אז ה ₪260 אש 1 6 49 001 0.6.06 ₪160 אס 00+

 6078 א 00101.0 2 .6 [1/1160 061 [11510 107 777

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ /

. 
 /85 "נוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ



 *ראלקננוז תנק
 היבשח הירא :ךרעו םגרת

 שמזחה תינכותל ושגוהש תועצה 441 ךותמ םיטקיורפ 104 ורעוא הנשה תליחתב

 רוזה טקיורפל תובר תוניחבמ המודה -- יד"פסא. עדימה תוינולונכטב רקחמכ

 תיפוריא םיבשחמ תיישעת לש ךוראה חווטב המזיקל תינויח -- ןאפי לש ישימחה

 םוחתל ץוחמ ןבורש -- הייועעתה ל₪ תורחא תויעב דוקפל ךרזצ היהי לבא .תיאמצע |

 תורבחש םדוק -- תיפוריאיברעמה הייליהקה לש הדילושיהל ץוחמ ףאו יר"פסא |

 .90-ה תונשב קושב םייקתהל הנלכות תויפוריאה םינשחמה

 130-כ ולבקי הנשה ורשואש םיטקיורפ ה |
 דמעוי המוד םוכס רשאכ ,רלוד ןוילימ .

 םיללוכ םיטקיורפה .םיפתתשמה םיפוגה ידי-לע
 :ןלהלד םימוחתה תא

 ;הנכות לש היגולונכטב 14 +

 הנובת) םדקתמ םינותנ-דוביעב 20 =
 ;(תיתוכאלמ

 ;תוידרשמ תוכרעמב 23 *
 ;(רוצייה לע חוקיפו ןוכית) י"פתב 19 < |

 .תמדקתמ הקינורטקלא-ורקימב -- 28 <

 ,אוה יר"פסא יפסכמ ןומימל םדקומ יאנת
 תונידמ יתשמ םייתיישעת םיפוג ינש תוחפלש
 םיברועמ ,ףתושמה יפוריאה קושב תורכחה

 270-ש איה האצותה .ןודנה רקחמה ץמאמב
 םיגצוימ רקחמ ינוכמו תואטיסרווינוא ,תורבח

 .תינכותה לש ירקיעה בלשה לש הנושארה הנשב |
 תפרצ ,הינטירבב אצמנ בורה ,עבטה ךרדמ
 רזגמה ןמ םיפתתשמה ןיב .תיברעמה הינמרגו
 תורבח לש םה םיטקיורפה לכמ תיצחמ -- יטרפה

 .תונטק
 אצתש הדוכעה תוכיא תא ךירעהל ידימ םדקומ

 ןווגמ קבוח רקחמה .יר"פסא לש םיטקיורפהמ
 םיפוגהש המודו ,תומדקתמ תויגולונכט לש בחר

 הנובת לש רקחמה להנמ אוה ראלקננוז תנק*

 .טקיטנק .דרופמטסמ רנטרג תצובקב תיתוכאלמ

 ב*הרא

120 

 .םהישנא יריחבמ םיבר םיליעפמ םיפתתשמה
 ישימחה רודה יבשחמ ,תיפוריא תואר-תדוקנמ

 ןורחאה יוכיסה תא הפוריאל עיצהל םייושע
 תורבח .תימוקמ םיבשחמ תיישעת םיקהל
 לכמ 45%7כ םויה תוקפסמ ב"הראב ןהיסיסבש
 .תיברעמה הפוריאב שכרנש םינותנ דוביעל דויצה
 הברה קוש"חתנמ םויה םינהנה ,םיינאפי םיקפס
 קושב יתועמשמ בצקב םימדקתמ ,ןטק רתוי
 לייח ושע אל םייפוריא םיבשחמ ינרצי .יפוריאה
 ידידלע םירבגותמ םהש יפ-לע-ףא ,םויה דע
 לודג קוש לאיצנטופמ םינהנו םירכינ םיבאשמ
 תוידיסבוסל םיקוקז םהמ םידחא .ב"הרא לש הזמ
 לככ ,וזמ הריתי .ןחבמב דומעל ידכ הנגה-יקוחל
 םויקה-ךשמ תא תרצקמ השידחה היגולונכטהש
 ךישמהל ידכ רתוי בר ןומימ תעבותו ,םירצומ לש
 תויפוריא תורבח תופתשמ ,קושב יתורחת תויהלו
 לש הרקמב ,וא -- םיינאפי םיקפס םע הלועפ
 תיאקירמאה | קנעה-תרבח םע | ,יטבילוא
 קנעה ,מבי םע דדומתהל ידכ -- יט"דנא"יטדייא
 .יפוריאה קושה ינפ לע וליצ תא ליטמה

 ללכ ךרדבש ,תיטסינוטרופוא תוינידמ וז
 םשכ לבא .דבלב רצקה חווטב החלצה תרצוק
 םהיפתושמ ףוסבל ורענתי םיינאפיה םיקפסהש
 תורישי ףוקתל ידכ ,(םתוא ועלבי וא) םינקירמאה
 הפוריאב םג הרקי ךכ ,ינקירמאה קושה תא
 רקחמה-ץמאמ וניא יר"פסאש ,ןייוצי .תיברעמה

 הצנוריאב תיתוכאלמ הנובח
 ישימחה דודה לא ץורימב -- תיתוכאלמ הנובת

 תינכות .יפוריא ישימח רוד חתפל דעונש דיחיה
 רלוד ןוילימ 500 העיקשמ הינטירבב ייוולא
 הל ואלמ רבכו ,ישימחה רודה לש םיטקיורפב
 ,יתכלממ ןומימב ,רתוי םינטק םיצמאמ .םייתנש
 בור ,ןכ ומכ .תיברעמה הינמרגבו תפרצב םישענ
 הצק-ישמתשמ הברהו תולודגה םיבשחמה תורבח
 הנובתב רקחמ לש םיטקיורפ םינמממ ,םילודג
 םירהל םילגוסמ םיפוריאהש ,קפס ןיא .תיתוכאלמ

 '85 "גוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ
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 .אבה רודה תוכרעמל תובושח תומורת

 הפוריאב חוטיב-תורבחו םיקנב ,ןכ ומכ
 לש םינושארה םישמתשמה ןיב ויהיש ,תיברעמה
 םויה םיעיתעמ | ,תויקסע החמומ-תוכרעמ

 תוחפ אל -- תושידחה תויגולונכטה תטילקב

 ינרציל קפסל יושע הז .םינקירמאה םהיתימעמ

 ,דיתעבו -- בוט םייוסינ-הדש תיתוכאלמ הנובת

 83,995 ןיב עוני ב"הראב םיריחמה חווט

 הלודג תכרעמל %10,000-ל הסינכה תדוקנב

 .הפינעו

 םיבשחמה ןדיע ףולחב םינימאמש הלא

 ואצמי םיעוציבה-ילדו תלוכיה-יטועמ םיישיאה

 לש תומישרמה ויתונוכתב םתפקשהל קוזיח 1
 512 ןב אוה יסיסבה ןורכיזה .יקסע-יעוצקמה

 םיתב ןוילימ 3.5 דע בחרתהל לוכי אוה ךא ,ב"ק
 רשאכ .ולש הבחרהה יצירחב ללכ שמתשהל ילבמ

 יצירחב םיצעננה ,ןורכיז יסיטרכב םישמתשמ ןכ

 15 -- דחוימב בר ןורכיזל עיגהל ןתינ ,הבחרהה

 רשאכ ישומיש היהי הז ןורכיזש ןבומ .ב"מ

 רתוי םיבר םישמתשמב ךומתת הלעפהה תכרעמ
 8-ב הריכמה ,סקינז לש תיחכונה התסריגב

 .םישמתשמ
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 בשחמה לש לודינה רשוכ

 םירפושמה ויעוציבו

 קוש חלפב ותוא םידימעמ

 ןרקימ רפוס הנוכמה
 כבש שיווי רשהש |

 תדיחיב הבחרה יצירח 14-מ תוחפ אל בשחמל
 השישו אלמ לדוגב םה םיצירח הנומש .תכרעמה
 הבחרהה קשמימ ץורע .ינקתה לדוגה יצחב
 בחורב וילא רבחתהל םיצירחהמ 11-ל רשפאמ
 8 לש הלמ בחורב םירתונה 3-לו טיב 16 לש אלמ

 .טיב
 תרשפאמ םיטילקתב הנסחאה תלוביק םג

 .תכועמה תמצועל םאתהב הבחרהו לודיג
 ב"ק 360 לש םיננוכ םע ןה לועפל לוכי בשחמה
 ליחתמ חישקה טילקתה .ב"מ 1.2 לש הלא םע ןהו
 עיגמו ב"מ 40 ךרד רבוע ,ב"מ 21 לש תלוביקב
 םעמש העיגה סאסקטל םג .ב"מ 72 לש םיננוכל
 םייתניב ורתפנ ,בגאש) םהיתויעבו א1 יננוכ לש
 הירבוד םיחרוט ןכלו (היישעתב ןעטנ ךכ -
 תונדפקב םיננוכה ינרצי תא ורחב םהש שיגדהל

 ינחבמ םיננוכה ורבע םהירבדל ,ףסונב .הרתי
 הנימאמ סאסקט .םירימחמ תוכיא תרקבו הלבק

 .תומוד תויעבב לקתיי אל הלש יקסע-יעוצקמהש

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 שמ םיצמאמ לש םואיתב םיכור

 לוחת תצקמב ולקי ,םנמא .םילודגה םידיגאתה

 סטנמורטסניא סאסקט >+

 60 לש תלוביקב טרס"תינסחמ ןנוכ עצומ יוביגל

 .ב"מ

 וה םע תומיאתב םיניינועמל

 לש גז םע וא ,סאסקט לש

 תומייקה תונכותל םירשפאמה ,םידחוימ רקב

- 0 

 םוקמב טאסקט :תיזחתה

 4ז ימאות תוריכמב ישילשה
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 לכ .שדחה בשחמב םג לועפל הלא םיבשחמ רובע

 .הז סיטרכ וללכי ץראב וקוושיש םיבשחמה

 תכרעמ

 םיועמתועמ-תבר
 תטקוג הניא סאסקט ,רבעב התרוסמל ךשמהב

 תפסות תרזעב הירצומ קוויש לש היגטרטסיאב

 הבחר היינפו ,רתוי לוז ריחמב תונכותו "םילזרב"

 היצמאמ תא תדקממ איה אלא ,יפוסה שמתשמל

 ךרע ילעב םיקוושמ תרזעבו םייכנא קוויש ינוויכב

 תשר םג העיצמ הרבחה ,םיבשחמה םע דחי .ףסומ

 .תימוקמ תרושקת
 הנושארל סאסקט גיצת השדחה תכרעמה תא

 הסריגב תוזחל ולכוי ובש ,היקוושמ סנכב

 תוכרע וגצוי ןכ-ומכ .דיחי שמתשמל המיאתמה

 וקוושי הלא תוזרכה .תימוקמ תרושקת תשרל

 .ינוי שדוח עצמאמ לחה
 תננכתמ םישמתשמ-תבר תכרעמל התסריג תא

 היהת ובש ,הנשה רבמטפס שדוחב גיצהל סאסקט

 .יט.יט.ייא לש סקינוי הלעפהה תכרעמ הנימז

 תתל ידכ .םיבר םישמתשמב הכימתל איה הסריגה

 קוויש ייוכיס תויורשפאהו םיעוציבה בר בשחמל

 רקיעב ,היקוושמ ירוחאמ דומעת סאסקט ,םיבוט

 איהו ,תיפנע הנכות לש ךרע ופיסויש הלא

 חותיפ ירזעו הבר הכימת םהל קפסל החיטבמ

 .םיללכושמ
 ש

 המיאתמ הנכותו
 גכותו םיינועבצ םיגצמ ףוריצב תימוקמ

 חה ,םיבר גלטר ל

 ןבומכו ,מבי לש ת

 לש תוימוקמ תותשרב םג הכימת תמייק

 םירחאו לכונ

 \2767ו

 מ םגש תעדל בוט לבא ,עיתפמ אל
 ואכ קפוסמ לטניא לש 80287 ירפסמה

 ורקימ לש רצויה תיבמ תופשה תועצומ
 לש לובוק ןכ ומכו ,לוכוק ,ןארטרופ ,קיסייב
 יס תפשו ,פסיל ,דנלראפקמ/ןאיר

 ?דיתעב המו...
 ל העיגה םעפה .תיזחת ילב םייסנ אל

 הזוח-ןאסמ טסווקהטאר תרכח לש התיזחת

 תוריכמה ףקיה תא הגריר הרבחה .הינרופילאקבש

 ותהו מבי לש היתוריכמ .85 תנשל יוזחה

 רבכ הנה ,ןכבו .הלש א1 םדקתמל

 ?ה תליחתבו ,םינרקסמה םירפסמה

 םיזוחה וקייד המכ דע עדנ הבוטל ונילע

 רסמ ,ןיכלמ סומע םע החישב .טסווקהטאדמ
 ,סאסקט ירצומ םוחתל ללמ תרכחב קווישה להנמ רז

 (ב ,הרבחה תלהנהב ורוקמש עדימ יפלש
 תוכרעמ 15,000 ונמזוה רבכ

 םישמתשמה לש םהיתואצוה תיזחת םכינפל םישמתשמה לש ח

 וימאותו אז לע םלועה יבחרב םייפוסה

 רלוד דראילימ 9

 רלוד ןוילימ 241

 רלוד ןוילימ 220 | סטנמורטסניא סאסקט

 רלוד ןוילימ 9

 רלוד זוילימ 7
 .ר.יס.נ
- 2 - | 

 לוד ןוילימ 8 ואידיוולט |
 1 " הקש 3 |

 | רלוד ןוילימ 8 ורפייק
. - - 



 טצואה קחועמ

 םילהנמל היצלומיס
 םייחנ "התוא קחש"ו -- בשחמה לע ןזיסינ שודד

 יררה (סמס) ןושמש

 השוריב לביק,(ספז תרבח פש לע) סמדש ולש הביחה םשב 2 עודיה ,גרבמ רמ..."

 םירכמנה ,םידחוימ םינדבו םיִמנא רציימה "מ"עב רובו םוא"* יתחפשמה לעפמה תא

 .ףוליח יקלחכ ,דוחל גרזבו דוחל םזא וא ,םירבוחמ תוגוזב

 הנוכמה .הבכרה ןקתמו תונזכמ יתש דב שיש ןטק לעפמ אוה מ"עב גדובו םוא

 (557 ןנוכל שי ךא ,םימואה לש ןהו םינרבה לש ןה תוגרבהה תא תרציימ הלוחכה

 ,םינדבה רובע תינוציח הגרבה טורחל ולכויש ךכ ,הכוחבש תוטרחמה תא שמו

 ורוצייל השורדה הדיחיה הלועפה .תוקז 240 ךעמנה ךילהת ,םימנאה רובע תימינפו

 ?יחתמה ךילהת אוה םוא רוציי .תוקז 22 תכרואה תינוציח הטירח איה גרוב לש

 ןכמ רחאלו ,תוקד 7 ךעמב םיאתמה לדונל הזלפה תא תכתוחש ,הקוריה הנוכמב

 הנוכמה ,זאמ .תוקד 8 ךשמנה ךילהת ,םינפבמ םואה תא תטרוח הלוחכה הנוכמה

 .תוקז 10 ךשמנה ךילהת -- גרדזבה תא תועטלמ בוש הקוריה

 .תוקד 180 ךרוא הקוריה הנוכמה ןוני כ
 תדיחיל םירבוע םימואהו םיגרבהמ קלח

 ןמזה ךא ,ןוניכ הב עצבל ןיאש ,תיפוסה הבכרהה
 לש ףסונ קלח .תוקד 17 אוה הבכרהל הל שורדה
 ףוליח-יקלחכ תורישי רכמנ םימואהו םיגרבה
 ומכ ,יוניש לכ .הבכרהה תנוכמ ךרד רובעל ילבמ
 הנוכמב תימינפ הטירחל תינוציח הטירחמ יוניש
 בייח הקוריה הנוכמב שוטילל ךותיח וא ,הלוחכה
 תחא הנוכמ ןיאש ןבומו ,אלמ ןוניכ רובעל
 ךילע .תינמז-וב םיכילהתה ינש תא עצבל תלגוסמ
 הנוכמל הנוכממ רוצייה תקופת תא ריבעהל
 אולמב הנלעפתש ךכ ,תינדי וא תיטמוטוא הרוצב
 ירקיעה רצומה תא ביכרהל ידכש רוכזלו ,תוליעיה
 .גרובב םגו םואב םג ךרוצ שי

 ריחמ .הדיחיל 810 אוה םלגה רמוח ריחמ
 ריחמו ,830 אוה דרפנב םוא וא גרוב לכ לש ןכרצל
 םיגרבל בר שוקיב שי קושבש תורמל .560 גוזה
 ,דימ תרכמנ הרוחסה לכו הז גוסמ םימואו
 םימוא וא םיגרכ) ףוליח יקלח רוכמל רשפא-יא
 רצומה תוריכמ כ"הס לע הלועה תומכב (דרפנב

 םוא וא ,גרוב וא רוכמל רתומ גוז לכ לע) ירקיעה
 .(םהינש תא אלו דבלב דחא ףסונ

 אוה לעפמב הדובע עובשל תואצוהה כ"הס
 םלג רמוח תיינקל 81,500 לביק גרבמ רמ .0
 5 שי הדובע םויבש החנהב הדובעה תלחתהלו
 קיפסי םאה .הדובע ימי השימח-עובשבו תועש
 השיש ךשמב קושב דרשיהל ףסכה גרבמ רמל
 "...תועובש

 ול רוזעיש ןובשחה האורל הנפ גרכמ :הרעה
 יקלחכ םיגרב וא םימוא רצייל םא הטלחהב
 :רמאו ריהמ בושיח השע ןובשחה האור .ףוליח
 רבד ותוא חיוורמ ינא םוא לכ וא גרוב לכ לע
 רמוח ריחמ 810 תוחפ ןכרצל ריחמ 830) 820 -
 וליאו ,תוקד 22 ונל ךרוא גרוב רצייל םלוא ,(םלגה
 זכרתהל ונילע ,ןכל .תוקד 25 ונל ךרוא םוא רצייל

 יקלחכ דבלב םיגרב רציילו ירקיעה רצומה רוצייב
 .ףוליח

 ?רזה תינויגהה העצהה תא הנקת התא םאה

 טנואה קחשמ
 ןובשחה האור תעצה תא קודבל םוקמב ,ןכבו
 התא ...תיתימא לגר תטישפב ןכתסהלו ,"םייחב"
 גרבמ רמ לש הזה לדומה תא קחשלו תוסנל לוכי
 145 סץז שדחה םילהנמה קחשמ תרזעב ולעפמו
 םילהנמ יקחשמ קושב םנשיש ןוכנ .6אוז
 התא ובש ,אווו ו וסאאוא+ ,רנוילימ ומכ ,םירחא
 התא ובש ,1צ60א ,ןוקייט וא ,הסרובב קחשמ
 81.0 6 אוק תרבח לש םהינש ,יטידומוקב עיקשמ
 -תונו הלועמ תוכיאב טסקטו הקיפארג םיבלשמו
 םהירחאמ ןיא ,השעמל ךא ,תילאיר השגרה םינ
 ןיב םיססבתמו רבלב עושעשל ודעונ םה .רבד
 .קחשמב תויארקא לע ראשה
 בתכנ ,לפמּוקמ קיסייבב בותכה ,ז5 0 65
 "תכמ ןיזגמה יארוקל רּּומה ,םייהנגרש ילא ידיב
 .יפארג ךסמ אלל מבי בשחמ רובע ויתוב
 עבצה תייצקנופב שמתשהל טילחה תנכתמה)
 הקיפארגה ןכלו הובג דוקימב הקיפארגה םוקמב
 רתויב ישעמ שומישל דעונ אוה .(תימלוג ולש
 רוציי לוהינל הנכות לש תוריכמ םדקמ אוה -
 םשרתמ וניא קחשמה לש הרטמה להק .םילעפמב
 בורב אוה ,עמשו הקיפארג לש הקינכטוריפמ
 תונהיל םג לכויו מבי יבשחמל השיג לעב םירקמה

 םישדח םיגשומ דמלל ותרטמ רקיע ךא ,קחשמהמ
 "אלק לוהינ תוירואיתש תוארהלו םיקסע להנימב
 -יצמ םילדומ לע דימת תונעל תולגוסמ ןניא תויס
 לש הטישב קחשמה תא רותפל הסננ םאב .םייתוא
 ןושארה עובשה םוכיסב דימ הארנ ,הייעטו יוסינ
 לע לבקתמ ןורתפל עיגהל רשפא-יאו טעמכש
 הסננ רשאכ .לגר תוטישפ תורשע אלל תעדה
 ומכ ,םיינרמש םיקסע להנימ יקוח ךמס לע קחשל
 ,הקופת זוחא 100"ב ןלוכ תונוכמה תא ליעפהל
 רחאמ קפואב לגרה תטישפ תא בוש הארנ
 -ושה תונוכמה ןיב יאלמ ףדוע רבטצה לעפמבש

 985 "נוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 רוב

 הקורי הנוכמ

 רותפל ןתינו ידמל טושפ הארנש ,הז לדומ .תונ
 חיכומ ,ןורפיעו ריינ ,ןובשחמ תרזעב תיקלח ותוא
 םניא םייסאלקה להנימה יללכש תענכשמ הרוצב
 .תואיצמב םילעופ

 יקוחו לארשי טפוא

 טנוא
 רוציי לוהינל הנכות תקוושמ לארשי טפוא תרבח
 -וסוליפל ישעמ יוטיב איהש ,הנכותה .םילעפמב

 ןהו ריחמת יגשומב ןה תינשדח לוהינ תייפ
 יבלשב שונאה יבאשמו תונוכמה לוהינ יגשומב
 ןוניכ ,םלגה ירמוח תיינק לע חוקיפ תללוכ ,רוצייה

 תוביטחה ןיב םירצומה תעונת ןוגריאו תונוכמה
 העשתב הזכור וזה היפסוליפה .לעפמב תונושה

 .טפוא יקוח םיארקנה םיקוח
 "-יתעב הבשומש ,685/זושפ סשדעטז תרבח

 תא תחתפמ ,עדמ תוריתע תוישעתל הירקה ,םיד
 קוויש תורבחו לארשי טפוא תרבח רובע הנכותה
 שוקיב הנכותל) יברעמה םלועב תוימואלניב
 הרבחה םג איהו (םייפוריאו םיינקירמא םילעפמב
 עשעתשנש תנמ לע אל ,קחשמה תא החתיפש
 האנהל וב םיקחשמ קחשמה תא וארש ולאמ קלח)
 תודמועה תויעבה םהמ הארנש ידכ אלא ,(דבלב

 "צותה .ןורתפל עיגהל הסננו םילעפמ ילהנמ ינפב
 לכ ליש ופוסב תוגצומה קחשמה לש תויקסעה תוא
 "יפו תונוכמה לוצינ ,תוריכמ ,יסנניפ בצמ) עובש
 יקסע ןוגריא להנל השק המכ םיארמ (םיאלמ חוק
 ומכ ,תוינוציח תועפשהמ טעמכ ילירטס חטשב
 וא ,קוויש תויעב םע דדומתהל ךרוצ ןיא) רוציי

 .(למשח תקספהו תותיבש
 שיא חתני ,ןיינועמ היהת םא ,הז בלשב

 ךל תתל הסניו ךיעוציב תא 685 וש סט

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 מ"עב גרזבו שוא

 הלוחכ הנוכמ

 ,"טפוא יקוח" לע תססובמה השדח היגטארטסא
 ,דיתעב) םיעוציבה תא רפשל לכות התרזעבש

 ,ומצע בשחמהו הנכותה ידי-לע חותינה עצובי
 קפוסתש ,םיזמר תפטעמל שמתשמה תא ונפיש
 .(דועיתה םע דחי

 םיימוקמה םומיטפואה לכ ךס" טפוא תמסיס
 ךותמ םיקוח ינשו "יללכה םומיטפואל הווש וניא
 ראווצ וניאש באשמב תכסחנה העש" :העשתה
 ראווצב העש ןדבוא"ו "אווש םסקימ איה קובקב
 ךל ורזעי ,"תכרעמה לכב העש ןדבואל ההז קובקב
 .תידיימ םיעוציבה תא רפשל

 דועיתה
 םיבותכה םירומע 11 ליכמ רועיתה ,הז בלשב

 ריינ לע םילילמת דבעמ תרזעב דבלב תילגנא
 ןכותה תא קודבל תונמרזהה יל הנתינ ךכו ,ףיצר

 קפס ןיא .תינוציחה הרוצהמ םשרתהל ילבמ
 .עוצקמ שיא אוה ,דועיתה בתוכ ,ןמרלק ר"דש
 רע ,ךכ-לכ תיעוצקמ הרוצב בותכ דועיתה
 תוארוה ארוק התאש השגרה ךל שי םימעפלש
 .קחשמל תוארוה אלו תילכלכ הנכות לש הלעפה

 םג ליכי רשא ,יפוסה דועיתה גצוי רשאכ ,דיתעב
 יפ-לע ןהילא הנפוי שמתשמהש תורוגס תופטעמ
 תוארוהה רפס תא תוארל היהי יאדכ ,ויגשיה

 .דועית בותכל שי דציכ דומללו

 | םוכיס | י |
 תויעבל תיסחי לק לדומ הווהמש קחשמה

 ןוניכ ,םלג ירמוח תיינק :רוצייה בלשב תודמועה
 רוצייה תונמ תרבעה ,רצומה דוביע ,תונוכמה

 תושיג ןיב חוכיו תיעבט הרוצב ררועמ הריכמו

 ווא לוד 0 זמ
 ררוד "אאא ל . כ
 | תְוקְד 22 זוביע ןמז רוב ִר

 ב - 17 הבכרה ןמז םוא] ך
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 הבכרה תנוכמ וא
 רלוז 0

 ל
 קש תוקז 180 ןוניכ ןמז תוקד 240 ןוניכ ןמז תוקד 180 ןזניכ ןמז

 ו תוקד 7 דוביע ומז תוקד 8 דוביע ןמז תוקד 10 דוביע ןמז

 הקורי הנוכמ

 ה התרזעב .םתשיג תא חיכוהל

 םילעפמב רתויב םיינקפסה

 רוצייה לע טלתשהל תוושפא
 לעפמבש בשחמה תא לצנל יאדכשו

 ק םהבש ,םילודג םילעפמבו .רוצייה

 ימה גרדל קחשמה רזוע ,רוציי תויעבל

 גיצהל (םיבשחמ ישנא 2-3 ללכ

 ינכפהמ ןויער אוהש טפוא ןויער תא טילחמה

 . ותותימאל החכוה שרודה

 6 או א1וצ[ %1?1/\0 ישנאל רזועו תונושה לוהינה



 -ם ה\ום\/ס הא
 לע וישכע םותח .ורקימה-תנכות ינרצי לודג ,אפוזסא-ז דפ תיבמ

 ןותריל יתנש יונמ
 .ישיא םיבשחמו םישנא

 לקש 28,745 םלש
 לקש 37,280 םוקמב

 .(שדחה ריחמה)

 !!יאדכ

 תרגסמל ךתוא הסינכמ
 תבשוחה הנכות :םיבשוח סישנאל הנכות לש ישילש רוד ;;ח הושצצסהחא
 . .םירפסמבו םילימב
 :רתוי הברה דועו ( 0דש5 1-2-3-ב היהש המ לכ הב אצמת

 .הקיפרג * .סינותנ דסמ * .ינורטקלא ווילג * .תונויער ללוחמ *
 .תונכומ תויצקנופ 140 לעמ * .םס05-ל השיג * .היצקינומוקלט *
 .=חשס תונכית תפש :ףסונבו *

 עוצקמה שיאל -- לועפתלו דומילל הלק ,תיתודידי הנכות - :חגוופוסמא

 .ילוהינה גרדה ישנאלו

 ךסמה לע דחי לועפל תוכרעמ ףוס ןיאל תרשפאמ (תח4ום5) תורגסמ לש השדח היגולונכט *

 .תונוילג דוחיא עצבלו תורגסמ ןיב רשקל ןתינ *
 התוערל תחא תכרעממ עדימ בואשל וא רבחל ןתינ *
 ךנוצרכ ,םוקמ לכל ךסמה לע תרגסמ לכ זיזהלו ןיטקהל ,לידגהל ןתינ *
 .=חא\!ם(צסהא סע הדובעל יטמוטוא םידוק סוגרת :! סזטפ 1-2-3 ישמתשמל *
 -הג\טפוצסהא ךותמ תינוציח תינכות לכ תלעפה *
 .ינועבצ סגו ופשע 0064805 ךסמ לע הקיפרגב הכימת *

 .תירבעב הכימת *
 .תכרעמב ןתללכהו תושדח תויצקנופ תביתכ תורשפא %
 .לכה אל דוע הזו .חחפס סע תונכת תורשפא :יעוצקמה שמתשמל *

 .םישרומה םיקוושמל וא לנוישנרטניא ירפל הנפ -- תרגסמל סנכהל ידכ

 /\511 1% ]א לך שמ

 :וואכסהו תק'
 קראוה הָא3הה 2קות
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 03-295148 .לט ,61332 א''ת 33325 ד''ת ,ישיא םיבשחמו סישנא

 לקש 28,745 סייע האחמה ףרצמ ינא .ישיא סיבשחמו סישנא תונוילג 12 לע יונמ תויהל הצור ינא ,ןכ

 2 .א ת 29 ךבילרק .רטג :ביבא"לת :םישרומ םיקוושמ ןופלט יסמ --
 ז קימ תוכיא .03-28515ו .א"ת 27 ךבילרק ,וגרל :ידעלב ציפמ יסמ -

 בי 7/0 וע [- ב ₪7
 תורודהמ ןוכדעו יוביג שמתשמל הנקמ השרומ קוושמ לצא הינק קר 03-25278ו "לט ,א"ת 2 לוריבג-ןבא 'חר ךיראת דיקפת

 המיתח זיית

 ירפ תובינמש תונכות -- לנוישנרטניא ירָּפ .85 ילוי ףוס דע ףקותב עצבמה



 - רסמ

 בי וה

 ה נכות
 בלוושלמ יתייועעתייקפע לוהינל

 מביל השדח ןבק-לוחכ הנכות תפסונ ץראב תונכותה ץורימל

 ןוסרדורב ןורי

 ילארשיה קושה ףצומ תונורחאה םינשב
 ןוילג ,תונובשח תלהנה) תויקסע תונכותב
 ךניאש דע (דדעו ,יאלמ לוהינ ,ינורטקלא
 הנכות תיב לכ .ךילורו ךידי תא אצומ
 םע דיימ "תאצל" הבוח שיגרמ ליחתמ
 יהשעלכ העדח תיקסע הנכות םע ותמקה
 "להו שיז חוקלה תבוטל רבדהו שי קול
 יתב םירסח אל עודיכ .דספנ אצוי חוק
 םע וראשנ תוחוקלהו "ומלענש" הנכות
 ...םינאבהו תונכותה

 םה הירצויש רֶסַמ תנכות תא רוקסנ םעפה
 יסיפ מביל הבתכנ הנכותה .א"תב לטיסר
 .סוד-סמ לובוק הניה הלעפהה תכרעמו
 יטיא םנמואש סח-\וחפ אוה םיצבקה ןּוכדע
 -שמהמ קלח ,רתוי ןכדועמ ךא 8ז0₪-מ
 הנכות םיקוושמ מבי לש םישרומה םיקוו
 .וז

 עגיימ דועית

 וזכ הדובעל החונו הבוט הנכותש לבח
 תואמגודה .עגיימ דועית י"ע תגצוימ
 .טסקטב רּומאה תא ןיבהל השקו תולבלבמ
 לע םידבוע עגרכש םירמוא לטיסר ילעב
 רשפאל רתיה ןיב דעונש רתוי בוט דועית
 ץראב ירשפאש המ עודיכו ,הנכותה אוציי
 דועיתהש הווקנ .ל"וחב רשפאתמ וניא
 .רתוי חלצומ היהי אבה

 ןתינ .חוקלל תובושתו תולאש ךירדמב
 הזיא" :ןוגכ תולאשל הנעמ וב אוצמל
 חוכ הזיא ?הנקתהה ינפל ןיכהל םינּותנ
 הרוק המ ?הנכותה תלעפהל שורד םדא
 ישומיש "?לסחתמ הנכותה תיכו הדימב
 .רזעל תויהל לוכיו חוקלל טלחהב

 םילודומ תנכות

 ּוחתופש םילודומ רפסממ תבכרומ הנכותה
 חרכה ןיא .ןהיניב האלמ היצרגטניא ךות
 -והל ירשפאו ,םילודומה לכ תא שוכרל
 ללוכ ,הנכותה .רתוי רחואמ בלשב ןפיס
 וא תירבע ,תינושל וד הניה םיללוחמה

 תילגנאו תירבע בלשל הלוכי ףאו תילגנא
 .דחי םג

[ 
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 ח"הנה לודומ

 לודומ אוה רֶסָמ תנכות לש ירקיעה קלחה
 -ודומה ראשב תומיוסמ תולועפו ,ח"'הנה

 ה מ ל ו ]
 יפה

 רוצי טירפת 5

 : (ל"נה טורפה יפלו רפסמ שקה

 ףוט +9 המידק ףודפד 510 הרוחא ףודפו

 הנכותה ,הז קלח ךרד תונכדעתמ םיל
 ןוכדע ;ןמוי תודוקפ ;רוקמ יכמסמ הקיפמ
 תסטרכ ;ןחוב-ינזאמ ,חוקל תונובשח
 .םינוש תוחודו

 -ריפ יכיראת יפל לּויג ינומ 12 םימייק
 םישדוח השישל םיקלחתמ םה רשאכ ןוע
 .המידק םישדוח השישו הרוחא

 ירעש תרגואה הרמה תלבט תמייק
 -סכה תועונתה לכ רשאכ ,םיימוי ח"טמ
 םילקשמ תיטמוטוא תומגרותמ תויפ
 הלבט עודיכו .םילקשל ח"טממו ,ח"טמל
 .תואיצמה חרוכ הניה וזכ

 וא ,ח"הנהב ןמוי תדוקפ תטילק םע
 םינכדעתמ ,תינובשח תקפה ידכ ךות
 .תוריכמה לוהינ םהבו םיפסונ םילודומ
 הלועפ לע טעמכ עצבל ךתלוכיב ,השעמל
 ,םייפארג תוחוד דבלמ ,ךתעד לע הלועה
 קוקזש ימל .תעצבמ רסמ תנכות ןיא םתוא
 רֶסֶמ תנכותש ירה םיפארגל תאז לכב

 ספשא--ג00685 תנכותל דומצב תדבוע
 .םייפארג תוחוד התרזעב קיפהל ןתינו

 ,תיללכ .התוטשפב ח"'הנה רסמ התלעמ
 תרשפאמו ,ח"הנה כרוצ לע הנוע איה
 .דיימ הדובע תלחתה

 10884 :|יראמ תה יש א ד חה

 ישאר טירפת
 יאלמ טירפת .1
 חי'הנה טירפת .2
 תוריכמ טירפת .3
 תונמזה טירפת .4

 ריחמתו

 םיתורשו הקוזחת טירפת ..6
 תפטוש הדובע טירפת .7
 תולבוה טירפת .8

 זו 5 656 ישאר טירפחל הרזח 7

 יאלמ לודומ

 תויזואוטריוה יוטיב ידיל תואב הז לודומב
 תא תונכדעמ יאלמה תועונת ,רֶסָמ לש
 -נבלרה תוכרעמה-תת לכב םינותנה רגאמ
 להנל ןתינ ,(תונמזה ,תוריכמ ,יאלמ) תויט
 רשאכ ,םינכוס ןיבו םינסחמ ןיב תועונת
 .תכרעמ תת ןיעמ תווהמ ולא תועונת

 -רבש טירפה םש תא תחכשו הדימב
 תחא תוא ךל קיפסתש ירה ,אוצמל ךנוצ
 לכב ףדפדל לכותש תנמ לע טירפה םשמ
 תא אצמתש דע ,יתבפלא רדסב םיטירפה
 םינוריחמ תכרעמ להנל םג ןתינ .ךשקובמ
 תוצובק לומ תוחוקל תוצובק לע ססבתתש
 .םינוש חוקל יאנת םע ,םיטירפ

 אוה יאלמה תנכותל ףסונש קלחה
 םייונפ תודש וראשוה ובש ת"וחוד ללוחמ
 םיפיצפס תוחוד רוציל לכוי חוקלהש ידכ
 -תוכ השעמל עבוק אוה רשאכ ,ושומישל
 ימוכיסו םינוימ ;תונוש תואחסונ ;תור
 .םינותנ

 ללוחמ לע טלתשהל המ ןמז חקול
 דציכ תדמל ובש עגרהמ לבא ,ת"וחודה
 טלחהב ,ךמצעל ןודא התא ,ותיא דובעל
 .הנהמ

 תוריכמ לודומ

 ,תיאמצע הדיחי תווהל לוכי הז לודומ
 ,חולשמ תודועת :הכרד קיפהל ןתינו
 תוזכורמ תוינובשחו קפלד תוינובשח
 לש בוליש ןכו ,(ח"טמב וא םילקשב)
 תת םע בלתשמ לודומהו הדימב .םהינש
 חותינ קיפהל םג ןתינ ,ח"הנה תכרעמ
 ,םיטסיטאטס תוחוד תועצמאב תוריכמ
 .דספה/חוורו תובוח תבצמ ןכו

 תונמזה לוהינ לודומ

 םילודומ םע בלתשהל לוכי הז לודומ
 דבלמ .יאמצע ןפואב דקפתל וא םירחא
 ,קפס/חוקל תנמזה ;תוליגרה תוקפהה
 ,הנמזהל ךופהל תולוכיש ריחמ תועצהו
 תונמזה עצבלו 'ג דצ תונמזה להנל ןתינ
 הקפסאהש ילבמ תאזו תוחוקל רובע
 הכוזמ אוה רשאכ ,ולש יאלמה ךרד רובעת
 .קפסהמ הלמעב קר

 ריחמתו רוציי לוהינ לודומ

 לוהינ תכועמל הרושק וז תכרעמ תת
 רצּומ יצע תלהנמ איה רשאכ יאלמה
 תונבל תרשפאמ תינכותה .יאלמ יטירפל

 ה-1-כ-ו-ת ץח-ו-ב

 תכרעמו רוציי ןונכית תכרעמ רצומ לכל
 .תיריחמת

 קיתעהל ןתינ רצומה ץע תיינב תעב
 תא קר תונשלו ,דחא טירפ לש הנבמ
 םימייקו הדימב ןמז ךסוחה רבד ,םיטרפה

 הז לודומב םג .הל הז םימודה רצּומ יצע

 ךורעל ךל רשפאמה תוחוד ללוחמ םייק
 יכ םא .םיריחמתו רוציי יבקעמ ןוגכ תוחוד
 .הבר תונלבסו בר ןמז שרוד ךילהתה

 ה מיה ירך יד יכ ה רבח
 < יג יכוירימ

 תוחוו .8
 תנכה .3

 : (כ"נה טורפה יפלו רפסמ פקה

 1 ש א ר ו )

 תותכיאש .1

 656 ישאר טירפחל הרזה [7 ףוט 9 המידק ףודפד +וס הרוחא ףודפר

 --=-=-"נ"נ"ב"" וו וו ה

 יאלמה תוחוד
 (ןופלאו סקדניא) םיטירפ ח"וד .1
 יאלמ ןוריחמ .2
 יאלמ ללוחמ ח"וד .3

 יכרע יאלמ בצמ ח"וד 4
 יתומכ יאלמ בצמ ח'וד .5 |

 םינסחמ ח"וד ..6

 יאלמ תועונת ח"וד .7

 יאלמ תוריכמ ח"וד .8

 יאלמה טירפתל הרזח .0
 ישאר טירפתל הרזח .9

 תיללכ הכרעה

 אלש סּוחת אוצמל השק ,הנכותה תרגסמב

 וניא .דומילל בר ןמז שרדנש ןאכמו תובר

 לע תטלתשהש עגרהמ ךא בר רזעל
 .הדובעל החונ איה ,הנכותה

 :צמאב תותליאש םע סנכיהל ןתינ
 םייפארג םיעו תכלל" ילבמ הדובעה
 .םימייק םניאו טעמכ
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 !1ו088< :ךיראת

 תוומזה תכרעמ תח

 ריחמ תועצה

 תונמזה חטיכק .6

 תולכשמ תווועה תחטיכק .5

 ישאר טירפתל הרזה .9

 :1 הא|ק

 985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ 195 רי 56 1985 ינוי םי : .
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 - יעוצקמה יועיאה

 אנויעצנורב טאסקט
 ?ילארשיה קושל רודחי םאה

 רטכירט ירוא

 ףנעל טנמורטסניא סאפקט לש הלודנה התמודת ונבילמ תחכשנ ,תובורק םיחעל
 הנש נפל םייתיבה םיבשחמה תביטח תריגט תדבוע אקווז הל תרכמו םיבשחמ זנ תירחוחמתה

 םינשחמה תביטח תא הרקס מבי ם1 :דואמ הבוט הרבחב סאסקט ,ןכבו.יצחו

 .דוינו'] לש ררזציי תא הקיספהו םיישיאה

 !םלועב ןושארה בשחמה ריעז תא הדציי ,עדרי דניאש ימל ,סטנמורטסניא סאסקט

 בבש הדציי תינקירמאה הרבחה לש הצחמל םיכילומה תביטחו 74 תנשב הז היה ן

 דעפיאש ןושארה בבשה הז היה .תויביס עבראב לעופה ימינפ ןודכיז ללוכה דבעמ |

 .םיקחשמז םינועש ,םינובשחמ לש ינומהה םרוציי תא

 הלודג ינמ יבשחמ תביטח סאסקט
 המצועב הרדח הנורחאה הנשבו הקיתוו

 .םייקסעה םיישיאה םיבשחמה קוש לא םג הבר

 רטס'צניו טילקת ןיקתהל תורשפא תמייק
 תכרעמה ,ןכאו תיסיסבה תכרעמב ב"מ 10 חישק
 .הזכש טילקתב הדיוצ תכרעמב הלבקתהש

 ןתינ תיסיסבה תכרעמב םידחוימ םייוניש אלל
 יטילקת ינשו םינוטילקת יננוכ 4-ל רבחתהל

 בייח םיננוכה דחא לע ךא ,םיחישק רטס'צניו
 .8/005 הלעפהה תכרעמ תנקתומ תויהל

 לאנוישפורפה ,םירחא םיבשחמ רפסמבכ אלש
 ןוטילקתה ןנוכ תא רוחבל שמתשמל רשפאמ סאסקט לש בשחמה תא קודבל ונרחב םעפה

 ,המגודל ,םא .הלעפהה תכרעמ ןעטות ונממש שז01985ו008/ ) ."יעוצקמה" סטנמורטסניא
 ,םינותנ יצבוקל לצונמ םינוטילקתה ןנוכ < \ 0 סח

 לע הלעפהה תכרעמ תא ןסחאל לכוי שמתשמה יסיפ מביל בשחמה המוד ,תינוציחה ותרוצב ן
 קורסת תכרעמה .ונממ ןיעטהלו רחאה ןנוכה תכרעמה ,ןאכ םג .בר םיינשה ןיב ינושה ךא |

 .הלעפהה תכרעמ תמייק וילעש ןנוכה תא אצמתו ,תיסיסב הדיחי :םיקלח השולשל תקלחתמ

 .חישק טילקת ןקתומ ובש הרקמב םג ןוכנ רבדה

 .יא םאות לע ,הז ןויליג לש םירחאה ויפדב ,ארק

 ארק .סאסקט לש "ןעוצקמה"-- שדחה .יט

 ,רתוי םדקומ יסיפ םאות לע הלא םידומעב

 | .סאסקט לש "יעוצקמה

 ! ךיא דועו ,סוסה לע סטנמורטסניא סאסקט

 .הבחרהב םיקלחה תשולשב ןודנ .גצמו ,תדלקמ

 בועחמה הנבמ
 לש וזל המוד בשחמה לש תיסיסבה הדיחיה

 רוביח ,ררוואמ ,ךסמה לש חוכ עקשו 2204 ץ ,מ"ס 47 אוה תיסיסבה הדיחיה בחור .יסיפ מבי

 רבחמל םוקמ ,תיליבקמ תספדמל רוביח ,תדלקמל יוצמ הדיחיב .מ"ס 13 ההבוגו מ"ס 43 הקמוע

 4 ,םיינוציח םינוטילקת יננוכ תפסוהל 7 פל .ץניא 5.25 ב"ק 360 לש דחא םינוטילקת ןנוכ

 :עמשהו רובידה תכרעמל םיסחייתמה םיעקש 16 8088 רוססורפורקימ אוה תיסיסבה הדיחיה

 עקשו ןופלט ירוכיח ינש ,ןופורקימל עקש ישארה סיטרכב רומשה עקש .לטניא לש טיב

 ..וירוחאמ ועיוע המ
 חתמ עקש :ןימיל לאמשמ ירוחאה דצה רואית
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 הסינכו גצמל רוביח םייק ןכ ומכ .תוינזואל

 .תרושקתל תיתרדיס

 .8087 ףתושמ ירמונ דבעמ לש תפסות רשפאמ

 הגמ 5 לש ןועש תוריהמב לעופ ,8088 דבעמה
 לעופ ךא ,יסיפ מביב שמשמ דבעמ ותואשכ) ץרה
 .(ץרה הגמ 4.7 לש תוריהמב

 תורשפא העיצמ סטנמורטסניא סאסקט
 88-100 הבחרה סיטרכ לש תפסות איהו תניינעמ
 ינימ בשחמל יעוצקמה ישיאה בשחמה תא ךפוהה
 םג םייוצמה ,סאסקט לש םייקסעה ינימה תרדסמ
 בשחמב דיוצמה שמתשמ לוכי ךכ .לארשיב

 ןעוצקמ*ה רודחי םאה

 ?ילארשיה קול

 בשחמה יבג לע תונכות ןתוא ץירהל ,ינימה
 .תחא הדובע תנחתל ינימכ שמשמה ,ישיאה

 8 לש םור סטנמורטסניא סאסקט לש יעוצקמל

 הרקב ,טלפ/טלק תרקבל תוניטור ובש ,םור בק
 .הגוצתה תכרעמו לוקה תכרעמ ,םינוטילקתה לע

 .ב"ק 16 דע םורה תא ביחרהל תורשפא הנשי
 64 איה שמתשמה ינפב תדמועה םארה תומכ

 סאסקט.ב"ק 768 דע הבחרה לש תורשפא םע ב"ק
 דבעמה לש תורשפאב תכמות סטנמורטסניא
 ,ןארטרופ לש םירדהמ תקפסמ ךכ םשלו 7

 ומכ אלש .הז בבשב םיכמותש לובוקו לקספ

 תבשותב םישמתשמ אל ,םימוד םיבשחמ רפסמב
 .םינוטילקתה ןנוכ לש רקבה רובע תדחוימ (טולס)

 תכסחנ ךכו ישארה סיטרכה לע םקוממ רקבה
 434 .תחא 1 תחא תבשות

 85 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 ...וינפלמו
 הרוצב ףבצועמו הדובעל דואמ החונ תדלקמה

 הדובעה תיווז תֶאו ;חוטש ליפורפ תלעב איה .האנ
 .תולעמ 15-ל 5 ןיב ףיצר ןפואב םיאתהל ןתינ

 12 םימקוממ הנוילעה םישקמה תרושב
 םה .תונכיתל םינתינה םיילנויצקנופ םישקמ
 .תחא לכ םישקמ 4 לש תוצובק שולשב םירדוסמ
 ,א1דר 5₪ו9ד ףוריצב םיילנויצקנופה םישקמה
 רשפאו םינוש םידוק 12 םירצוי 60א1801 וא
 תמייק .םינוש םידוק 48-ל םתרזעב עיגהל
 םג םילנויצקנופה םישקמב שומישל תורשפא

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 תויוותה 10 תא קר עיצמ קיסייבה ךא ,קיסייבמ

 ולא םישקמב שמתשהל ךנוצרב םא .תוירשפאה
 .רלבמסאב תורגש ןרובע בותכל שי ,קיסייבמ אל

 םימקוממ ,ןימימ הנוילעה םישקמה תרושב
 :םהו "םינכוסמ"כ םירדגומה םישקמה תעברַא
 םה .אא:אא ץגטפת, וא%תאד.ספוןפדפ ץפואז
 םורגל תולוכיה תויועט עונמל ידכ הנווכב וקחרוה

 רמגל הנתמהב וא תרזוח הדובעב לודג "סנק"ל

 .הערפהה
 קקזנ אוה ,ומצע ינפב דמוע אל ץאואד-ה שקמ

 .הספדה תליחתל דוק חולשל ידכ 51111-ה ורבחל

 הם 7 -/])ת ₪ ו.

 מ 8א:אא ץגפז שקמ

 לועפ לכ רצועש הלועפ לכ רצוטש
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 ם-י-ש יד ח והיה צומח ךןיב-ל ליה:חיכ

 ילארשיה םדנהמה
 םיחמש היגולונכטה ישנא תא תוארל היה םיענ

 יזייד לש חותיפה זכרמ תכונח - םגח .םויכ
 קר ,םירלוד ינוילימ 7 וב ועקשוהש לארשיב

 עויס לכ אלל ,ב"הראב םאה תרבח יפסכ

 ונא ,ב"הראב םא תרבח םירמוא ונאשכו .יתלשממ

 יזייד .ילארשי רשק םע הרבח לע םג םירבדמ

 הכפהו ,םילארשי תרוכח ידי-לע 1980-ב המקוה

 .ינקירמא החלצה רופיסל תודיהמב

 הירא רפיס ,יזייד תיב תכונחב וירבד יב

 ךרדה תליחתב ול ויהש םיישקה לע דלוגנייפ

 תודובע ריבעהל םיינקירמאה ויפתוש עונכישב

 :תורצויה וכפהתה םויה .ילארשיה ףינסל

 לארשיל ריבעהלמ םתוא םולבל בייח דלוגנייפ

 הרבחה תטילק רשוכ לע הלועה ,הדובע תומכ
 ,תומלועה ינש תא ריכמש ימכ ,דלוגנייפ .ץראב

 אוהו- םלועב בוטה אוה ילארשיה סדנהמהש רמא

 ותימע לע הלוע
 קמעב דבועה ינקירמאה ותימע לע הלוע
 תכרעמ חותיפב תקסוע לארשי יזייד .ןוקיליסה

 ןונכיתל תכרעמ - (בשחמ תרזעב הסדנה) מ"בה
 הרבחה תקוושמ ליבקמב .םיספדומ םילגעמ
 .ב"הראב םאה תרבחב תורצוימה ,הסדנה תוכרעמ
 (ל"כנמ) למרכ יטומ םידמוע לארשי יזייד שארב
 הרבחה תווצ .(קווישה להנמ) ףסכ ןבא ןונמאו
 םרפסמ עיגי 1985 ףוס דעו ,םידבוע 60-כ הנומ
 .100-ל

 תוכרעמה תגוצתב וציצהו המינפ וסנכנש הלא
 םיניינעמ םירפסמ אוצמל ולכי ,םשאר ומירה םגו
 לעופב תוריכמ ,לשמל .תוריקה לעש םיטלשב
 17.5 ,82-ב רלוד ןוילימ 4.5 :דיתעל תיזחתו
 140 ,84-ב רלוד ןוילימ 69 ,83-ב רלוד ןוילימ
 רלוד ןוילימ 220-מ תוחפ אלו 85-ב רלוד ןוילימ
 .1986"ב

 תילארשי הבטקואב רזייל תיינופמיס
 ילקיזומה לולצימה איה - היינימש - הבטקוא

 ןורדיק תרבח .(הובג "וד" דעו ךומנ "וד"מ)
 ביבא-לתב םינווא ןגב הגיצה תימלשוריה
 תכרעמ ,רזיילה תבטקוא :רחא גוסמ הבטקוא
 תרשל תלגוסמה ,םלועב תידוחיי רזייל תספדה
 .המש םג ןאכמו ,יסיפ מבי יבשחמ 8 דע תינמז-וב
 עונמ :הנשמ-תוכרעמ יתשמ תבכרומ תכרעמה
 תכרעמו (תינאפיה ןונק תרצותמ) רזיילה תספדה
 השעמל וניהש ללכושמ יתרפיס-רקב ,טקלטנירפ
 הז אוה טקלטנירפה .תונומת דוביע בשחמ
 תוכיאב הקיפארג. קיפהל תכרעמל רשפאמה
 .םוליצ-רדס לש תוכיאב םיטסקטו הלועמ

 ילעבמ (בוקינ) יקסבוקטיד ןועמש ירבדל
 תוכרעמ 300 ןורדיק הרכמ םויה דע ,תוינמה
 ףתתשת בורקה ילוי שדוחב .ב"הראב התרצותמ
 ,וז הכורעתב .וגאקישב א66 תכורעתב הרבחהה
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 תויקוויש תויורשקתה לע זירכהל הרבחה הדיתע

 .תוימואלניב םיבשחמ תורבח םע בחר ףקיהב
 קוויש תויוכז תריכמ היהת החלצהה אישש ,הארנ
 תחת תוכרעמ רוכמתש ,תיקנע םיבשחמ תרבחל
 .םלועה יבחרב ,המש

 ר"ד אוה ןורדיק דסיימו רזיילה תבטקוא יבא
 םוחתב ןויסינו םילעפ ריתע ,ןורוא השמ
 לש הרופיס .ימדקאה םוחתבו ינוחטיב-יאבצה
 ילעב לכ לש םרופיס אוה 1982-ב םיקהש הרבחה
 .תושידאבו הנבה-יאב םימחלנה ןוזחהו ףועמה
 םיחכונ ךכ-רחאו תויונמדזה םיצימחמש הלא לש

 לש ותעדב אוה ןורוא השמ ר"ד יכ הארנ .םתועטב
 :ילארשיה סדנהמל סחיב יזיידמ דלוגנייפ הירא
 קושה רקיע ךא ,לארשיב תרציימו תחתפמ ןורדיק
 קווישה תרכח תלעופ ךכ םשלו ,םיל רבעמ אוה
 .ןוקיליסה קמעב ןורדיק לש

 ןוקיליסה קמעב ינקירמאה

 יזייד תיב תכונחב דלוגנייפ הירא

 ליעבמ ישעיא בעחמ

 ידומיל טובור
 ,תומלש תוישעת םיליעפמה םיטובורה לומ

 תיישעתל דעו תינאפיה בכרה תיישעתמ

 םיבשחמ םירציימ םיטובור הבש ,םיבשחמה

 ונל םג שי (?ךבוסמ עמשנ) םיטובור םירציימש
 .ונלשמ תחתפתמו תכלוה הקיטוכור תיישעת
 םירחא םיטובורו עונרש לש ילארשיה טובורה

 םה ,םינוש רוצייו חותיפ יכילהתב םיאצמנה

 וחתיפ ןליא-רב תטיסרווינואב .ךכל החכוהה
 תועצמאב ידומיל טובור תלעפהל תדחוימ תינכות

 לש בשחמה תודבעמב החתופ תינכותה .יסיפ מבי
 תא דמלל תרשפאמ איהו ,הקיטמתמל הקלחמה
 לע הזוזת ומכ ,תועונת תרדיס עצבל טובורה

 .דועו "דיה ףכ" תריגסו תחיתפ ,םידעצ ,הליסמ
 רמג :ובצמ לע בשחמל הרזחב חוודמ טובורה
 לזמל :הנומתב .ץפחה תסיפת וא העונת
 זוחאל חילצה טובורה - לזמ שי תיטנדוטסה

 .הספוקב

 תיגולונכט-תינרותה הללכמה ידימלת םג
 וחתיפ םה .הקיטובורה םלועל םיכשמנ םילשוריב

 ,טובור ןיבל ישיא בשחמ ןיב תרשקמה ,תכרעמ
 הריבעמ איהש תויפארגה תודוקפב הדוחייש
 | -  הכ דע ונתינש תויתרפס תודוקפ תמועל ,טובורל
 ו .(ןליא-רב תטיסרווינואב ללוכ)
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 ג קי 4 יו

 ןופחיאה תכיבהמ

 לטיגיד לש יטפואה
 ,ןוסחיא תושרודה תויקנעה םינותנה תויומכ

 ןוסחיא יעצמא חותיפל תודחא תורבח ואיבה
 לטיגיד .תאז המישמ עוציב ורשפאיש ,םייטפוא
 יטפוא ארוק-ןיבש בולישה תא הנורחאל הגיצה
 תרבחל הכפה איה ךכ .סקאו-ורקימ ןיבל

 בל .אלמ ןורתיפ העיצמה הנושארה םיבשחמה

 600 דע ןסחאמה ,יטפוא קסיד ארוק אוה תכרעמה
 ורטוקש טילקת לע םינסחואמה ,םינותנ לש ב"מ
 ,ליגר טילקתכ עבטומו טלקומ םנמאש ,מ"ס 2
 100 רובע רלוד 15,000 :רתוי הובג וריחמ ךא
 ו00 לכל רלוד 1,0007ו םינושארה םיקתועה

 רשפאמ םוצעה ןוסחיאה חטש .םיפסונ םיקתוע
 םיגולטק ,םימלש עדימ ירגאמל עיגהל שמתשמל

 ךרוצ ילב ,ולש הדובעה תנחתמ תורישי ,דועו /
 יררהב תוקסעתה ילבו יזכרמ בשחממ תושקבב
 .םימליפורקימ לש תוריגמ וא ריינ

 .בתוכ וניאו דבלב ארוק רישכמה ,רומאכ
 1.5 איה ארוקה לש תעצוממה השיגה תוריהמ
 |50 איה םינותנה תרבעה תוריהמו היינש
 םיריבעמ העבטהל םיטילקתה תא .היינש/ב"ק
 .ל"וחב לטיגיד תרבחל

 ולכתסה - םייטפוא םיטילקת ינש ידכל תצווכתמ וניעט אל םא ,תוידפולקיצנא יבבוחל ,בגא

 .וחכוויתו הלוכ הקינטירב הידפולקיצנא ,וניבושיחב

 | ןורתיפ - דרקפ טלויה | = קאדוק לש םוליצה - ךכש הקיפארגה
 ודח יבושעחימ =

 תוינכט תוקידבל
 םיבשחמה לש "סיור סלור"ה ,דרקפ טלויה

 יבושחימ ןורתיפ לע הנורחאל הזירכה ,םיינכטה
 ג עוצקמ ישנא תרשל אבה שדח

 ,דרקפ טלויה לש הכרדכו .תויטמוטוא תודידמו

 ת דיק לש בוליש איה השדחה תכרעמה

 ת מה .שומיש תוחונו םוכחית םע
 לש ו בשחמה לע תססובמ איהו השימגו |

 תננכותמ איהו ,ווש 6 !א%ז א אושאז% :הרבחה

 ה עוצקמה ישנא יכרוצל הבושת תתל

 שחמב םישמתשמ םהמ םיבוש

 ר חייורו
 בב םיינכ

 תכרעמה .הקידבה

 מ בשחמ םע תבלושמ
: | 

 שו יטיסקא ,יסיפ מבי יבשחמ םעו |
// 4 

 חותיפה ךילהתשכ ,םוליצהמ תוטעמ תוקד

 תנומת םג לבקל ןתינ ךרד התואב .ירמגל יטמוטוא

 המלצמ םה תכרעמה יביכרמ .ידיימ ךילהתב עבצ

 תנכה .םוליצה תעב גצל םידמצנה גצ-ימאתמו

 תוכירצמ ןניאו תוטושפ ותלעפהו רישכמה

 .תיעוצקמ תונמוימ
 לכ לש המולח תא המישגמ תאזכ תכרעמ

 הירזע לכ תא הניכמ רבכש ,הכררה תקלחמ

 תויפוקש לש ריהמ לופכישל הכזת תעכ .בשחמב
 ףנעל תינייפואה תוריהמבו ירוקמ עבצב הכרדהה

 2 .הז חתפתמ

 ו =. -

 רצונ ,םיבשחמה תקיפארג המדקתהש לככ

 הקיפארג גצמה לע לבקל ןתינ וכש ,ידרוסבא בצמ
 ךופהל היה רשפא-יא ךא ,ההובג תוכיאבו המרב \

 תיפוקש וא) עבק-תנומתל גצמה לע הנומתה תא

 הנושארה .לשמל ,םירבחל תוארהל ידכ ,(עבצ

 תצולח ,דיוראלופ תרבח התיה וז היעבל התנעש

 וישכע .טלאפ-דיוראלופה םע ,עגר-ןב םוליצה
 .היעבל הנורתיפ תא קאדוק םג הגיצמ

 תרשפאמה תכרעמ איה קיפארגטסניא קאדוק

 ,ההובג תוכיאבו עבצב ,ידיימ תויפוקש םוליצ
 ךות תלבקתמ תינועבצה תיפוקשה .בשחמה גצממ
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 רטס'צניו סופיטמ םיטילקתה תלוביקש לככ
 השענ יוביגה ,יוביגה תייעב תמצעתמ ךא ,הלדג
 ביחרהש ןעוצקמו להנמ לכ לש וייח חרואמ קלח

 תוכועמב החמתמה ,סרטויפמוק םדנאט
 תגצה םע הירצומ לגעמ תא הביחרמ ,קספ-לא
 אלש ,תידרשמה הביבסל דעוימה ,אסאפד0 אד
 .הרבחה לש םיבורקה הירצומ תיברמכ

 לעופה ,שדחה בשחמהש ןה תוכרעהה
 תורחתהל דעוימ ,וו םגד םדוקה דבעמה תמצועב
 ,250 טפ סוטארטס בשחמב "שארב שאר"
 .מבי ידיב קוושמה

 ישאר ןורכיז ב"מ 4 לעב אוה שדחה םדנאט
 ,דחא לכ ב"מ 168 ינב םיחישק םיטילקת 2 ליכמו
 ןורכיזל הללוס יוביג ,תרושקת טלש ,טרס ןנוכ
 תרוצתל דואמ המוד וז הרוצת .הנכותג ישאר
 .ליבקמה סוטארטס בשחמ

 הביבסב הנקתהל ןתינ שדחה בשחמה
 ישאר לש םתרדגה יפ לע ,תלבוקמה תידרשמה
 דוחייבו ,הרבחה לש םימדוקה היבשחמ .םדנאט
 דוע .ריווא תגזוממ הביבסל םיקקזנ ,זאי םגד
 הרבחה לש םימדוקה היבשחממ הז דבעמ הנוש
 םיטילקתה ללוכ ,הלוכ תכרעמה -- יזיפה ולדוגב
 םיעובר לגר 12 לש הפצר חטש תספות םיחישקה

 .דבלב
 איה בשחמה לש תכרעומה הלועפה תוריהמ
 תבשחנ וז תוריהמו ,היינשב תולועפ ןוילימ 6
 סוטארטס בשחמ תוריהממ הלופכמ רתויל
 .הנורחאב מבי הזירכה וילע ,8א/םטסיס

 8120,000 אוה תילמינימ הרוצת לש הריחמ
 פוטסנונ בשחמ ריחממ תוחפ שילשכ ,דבלב
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 ם.י.ש.ד-ח ם:י-ר-צ-ו-מ

 לטיגידל ועדח יוביג ןנוכ

 לע םיבצינא םיבשחמ והקימ תרזעב ויקפוא
 םינימא םיעבוקמה םיטילקתה .ורדחב וא ונחלוש
 תא תדבאמ ןנוכ תלקת לבא לוביק ירידאו רתוי

 םדנאטל ועדח קסבילא בשחמ

 .םינותנה ינוילימ תורשע
 לע יוביג אוה הנווחאל עצומה ןוותפה

 לומ ריהמ רקיעבו ןימא יוביג .טרס-תינסחמ
 תפייעמ הקתעה לש הנשיה הביטנרטלאה

 ךא םיפלחתמ םינוטילקת תורשע לע תכשמתמו

 .לוביק-ילד
 תעב הגיצה לטיגידש שדחה ןנוכה אוה 0

 לטיגיד לש הבושתה אוהו .2 סקאו-ורקימ תזרכה
 .ריבס ריחמבו ןימאהו ריהמה יוביגה תייעבל
 ,5.25 ןוטילקת ןנוכל תומאות ןנוכה לש ויתודימ
 תויעבטב בלתשהל לכויש ךכ ₪א50 לשמל

 .בשחמה תכרעמב
 איה (תטמרופמ) תנכתוממה הטלקהה תלוביק

 תורבחה ושיגה הרבעש הנשב רבכ .ב"מ 5
 תוינפחמ לש הטלקהה טרפימ תא 3א/-ו לטיגיד

 451 תינקירמאה הניקתה תודעוול ןהלש טרסה
 .היישעתב ןקתכ ורמשיש ידכ ,16א/א תיאפוריאהו
 6667 לש תופיפצב םיצורע 22 :הטלקהה ינותנ
 בצקו היינשב שטניא 75 לש תוריהמ ,שטניאב טיב
 .היינשב ב"ק 45 לש הרבעה

 ןכו או805 ,1-805 יצורעל םאות הז טרס ןנוכ
 .11-יפ.יד.יפ-ורקימלו ,סקאו-ורקימל רבחתמ

 רקבה םע דחי 83,490 ב"הראב ןנוכה ריחמ
 העיצמ לטיגיד .הז ץיקל תננכותמ ותקפסאו ,ולש
 והז הירבדלו %29 לש ריחמב טרסה-תינסחמ תא
 תמועל תיב-הגמל יוביג תולע לש ריחמה יצח
 ו | .תורחא תומוד תוכרעמ

 ווווווו וו
 ויו וו הוו

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 היינשל/תויביס 2400-כ לש

 ווויפ 300 לש בצקב תודוקפ

 לע סטנמורטסניא סאסקט

 /ךץיא דוע] סוסה

 וב םיאורש הלו גצמה
 ידילע םיעצומ םיגצמ ינש

 (יטמורכונומ) עבצ-דח שטניא 12 :סטנמורטסניא

 םתוריהמו .(66:) כ"יא ינועבצ גצמ ,שטניא 13-ו

 ךסמב ןה ךמות ךסמה סיטרכ .ץרה הגמ 18"כ

 וניה הז סיטרכ .ינועבצ ךסמב ןהו ןבל-רוחש

 ךסמב .תחא תבשות קר ספותו תכרעמב טרדנאטס

 ,הרושב םיוות 80-לו תורוש 25-ל םוקמ שי

 45071 תויקפוא הנומת תודוקנ 720 לש הדרפהב

 איה בשחמב הדרפהה .תויכנא הנומת תודוקנ

 רפוסי) ונצרהש תויפארג תוינכותב .הבוטו העובק

 .הרורבו הבוט הקיפארג וניאר ,(ךשמהב
 םיתב ינש לש שומיש השענ ות לש הגצה לכב

 לש יקסאה דוק תא ליכמ ןושארה תיבה .ןורכיזב

 ( 11 81₪ו/1:%) תונוכת ליכמ ינשה תיבה ;ותה

 ות לש תונוכתה ,יסיפ מביב ומכ אלש .ותה לש

 תיבה ירחא ףיצר ןפואב תורמשנ אל םיוסמ

 רחא םוקמב אלא ,ותה לש יקסאה תא ליכמש
 יבגל ןה ות לכ לע תורמשנה תונוכתה .ןורכיזב
 8 כ"הס -- ןבוליש וא לוחכ ,קורי ,םודא) עבצ

 .המודכו בוהביה ,השגדה ,(םיעבצ
 הקיפארג ןיב הדרפה תמייק לאנוישפורפב

 ,תאזכ הדרפה ןיא ובש יסיפ מביב ומכ אלש ללמו

 ;םינותנ םינסחאמה םינוש םירגוא ינש םימייקו
 רקבשכ ללמ יבגל דחאו הקיפארג יבגל דחא

 .םהיניב גזמל גאוד ךסמה
 ןיב חוור וניאר ,דואמ ףופצ ךסמ לש הגוצתב

 סיטרכ .ךסמה תאירק לע דואמ לקמה תורושה
 ךסמבו ןבל רוחשה ךסמב ךמות יפארגה הרקבה

 סיטרכ ןיב רוחבל לוכי שמתשמה .ינועבצה

 לכ .ווואו 1 זיו גאז רא סאו ץו גאז גוסמ

 לע (יו664 ₪('א :0) העיקתל ןתינ רחבייש
 יפארג סיטרכ םע .תבשות תכסחנ ךכבו ךסמה

 נועבצ ךסמו (1₪6ז ויו אאש)

 סאסקט

 יפארג
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 הנשמה [אוג]ו תועצמאב

 וא םיאתמו השירדל םאתהב בו

 תומודה תוערפהה תובשוי זז

 | " | תונכות ,תמאבו .הרמוחה תמרב
 אל מבי לע תוצרו הרמוחה |
| 
 תונכותה לש לודגה ןקלח יאזיטה |

 ,יסיפב הרמוחה תמרל ןכא

 ארה ,תומיאתה תייעב תא ונב
 נב

 וקיפארגל הנוש השיג ללגב

 לש ואו 68141 ומכ תויפארג תונכות רפסמ

 םייניע ל הגיגח שממ התיה וזו לטיגיד

 - רוביד תכרעמ

 תוסנל הווש

 רחא ררסב תובשוי 1

 -בוור| ווויטרזו תודוההחה ,
 . / ת] / 7/ 7 ₪

 וחןא ןנטיר דשחמהו] תיר
+1 



 תא תגציימה ,ל.ל.ממ םיחיטבמ ךא ,מביל האלמ

 4 1-ה בורקב עיגי יכ ,ץראב סטנמורטסניא סאסקט
 םאותל בשחמה תא ךופהיו מביל םאות היהיש
 .תוכחל יאדכ .אלמ

 ?הלוע אוה המכ
 סאסקט השקתמ ,םימאותה תרוסמכ אלש

 .יסיפ מבי לש וריחמב תורחתהל סטנמורטסניא

 ,םיננוכ ינש לעב בשחמל ,ונל רסמנש יפכ ,ריחמה

 .83,400 אוה ,עבצ דח גצמו ב"ק 256 ןורכיז

 אוה ריחמה ב"מ !0 חישק טילקת תפסותב

 .85,600 םלשת ב"מ 20 טילקת רובעו ,0

 1 בב 3

 קוועהו לאנוישפורפה

 ילארשיה

 סאסקט ירצומ לש קווישה להנמ ,ןיכלמ סומע
 בשחמ רובע טעמכ הנכות לכל" יכ ןעוט ,ל.ל.מב
 סאסקט רובע הליבקמ הנכות תרצוימ ,יסיפ מבי
 ןמ תודיחי 150 םויה דע ורכמנ לארשיב .יסיפ
 קושל ותרידח לע העיבצמה הדבוע ,בשחמה
 ףיסומו ".תטלחומה ותומאות יא תורמל ילארשיה
 שמתשמה" קושל | םינופ ונא" | :ןיכלמ
 דוביע :הצור אוה המ עדויש הז ,"יטנגילטניאה

 םיחיטבמ ונניא .ינורטקלא בושיח ףד וא םילילמת
 ".םייקל ןתינ אלש תא

 לע ?בשחמה רדח םהילאש קושה יחלפ םהז

 תוכלושמ תוכרעמל היישעתב רבודמה ,ןיכלמ יפ
 םילילמת דוביעב םידקמתמה תוחוקל ,תמא ןמזב
 תלעב סאסקט תספדמ תא ופידעה רשאו יתוכיא
 םילכירדא קוש ןכו -  תוברה תויורשפאה
 תועצמאב לארשיב קוושמ בשחמה .םיסדנהמו
 לארשיכ ."םירליד" לכ אלל ,דבלב ל.ל,מ יפינס
 .בשחמה תונוכת תא הלצינש ,תחא הנכות החתופ
 םידפוטרוא תשמשמ ,סקטרוא היורקה ,הנכותה
 >  .ןגטנר ימוליצ לש היצטיגיד תעצבמ איהו
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 2 םקאו ורקימ
 לטיגיד תרצותמ שדח בשחמ -- *רטייפ ולופא*

 .סקטואדיו םהב ,םיפסונ דרשמ ימושייו עדימ

 2 סקאו ורקימ קפסי תוינכט הדובע תוביבסב

 הדובע תנחת הווהיו רתוי םיבוט הבוגת ינמז

 בשחמה. תא תדעיימ לטיגיד .םיבר םיעוציבל

 םינרצי תרצותמ םייפארג םיפוסמ םע םג הלועפל

 .םירחא

 בשחמה תא לטיגיד תדעיימ ,מ"בית ימוחתב

 דבעמכ וא תולודג סקאו תוכרעמל הדובע תנחתכ

 לקשמה ידבכ םימושייה תא .ידועיי ימוקמ

 היהי ןתינ םייפוס םיטנמלא חותינו ץחל יבושיחכ

 .רתוי תולודג תוכרעמב םיעוציבל חולשל

 ורקימ תא רבחל היהי רשפא ,יתדבעמה םוחתב

 יתדבעמ רושכימל ,םינוש םיקשמימל 2 סקאו

 .דועו רוטינל ,תמא ןמזב הרקב רושכימו

 תודהוא תובוגת
 ישמתשמ דוגיא אישנ ,ןוסניקליו סקלא

 המישרמ הנוכמ"כ בשחמה תא רידגה ,לטיגיד
 לוזה ריחמבו ץ"המ 40 לש ןועש תוריהמב ,"דואמ
 .ליבקמ 36 מבי בשחמ ריחממ 2.5 ידכ

 רקיה 11/780 סקאו תא בשחמה ףילחי םאה
 ןכש .םיבר םירקבמ םינעוט ,אל ?הברהב ונממ
 .טלפ/טלק יעוציבב רתוי ןיידע בוט 0

 איה םירקבמה םיפתוש הלש תחא תערגמ
 .(גא- -6אוש"ל רשקתהל בשחמה לש ותלוכי"יא
 דא רזח ,םיבשחמו םישנא תכרעמ םע החישב
 ירבוד לש םהירבד לע ,לטיגידב אישנ ןגס ,רמרק
 2 סקאוו ורקימ ןנכות ךכש ,ונעטש הרכחה
 .שמתשמל ךומנ ריחמ לע רומשל ידכ הליחתכלמ
 ךמתנ שדחה בשחמה ,וירבדל ,הרקימ לכבו
 תרושקתה תשרכ הדובע תנחת וא ףוסמכ
 תויצרקנופ ואלמתי הבש טנקד -- תילטיגידה
 .(גנירטסאלק) רובחישה

44 

 "ולוטנאב םחולה"
 תורחת רב םרוג 2 סקאו ורקימ הוווהמ םאה

 תטלושה ,ולופא לש תיסדנהה הדובעה תנחתל
 ?התמרב מ"בית קושב

 רודחל לטיגיד חילצת ,קיו סקינורטקלא יפ לע
 ןוויכמ טושפ -- הז בשחמ תרזעב מ"בית קושל
 תוכרעממ 38%"כ .רבכמ הז וב תבצומ איהש
 ידבעמ לע תוססובמ ,תומייקה תוינוניבה מ"בית
 יכ ,המגודל ןוקילפא העידוה ,התע דע .לטיגיד
 תחפשמב הדובע תנחתכ 2 סקאו ורקימב שמתשת
 םינחכמ .אאוא וו ,הלש תושדחה הדובעה תונחת
 הבוגתה ינמז יכ תוחיכומ תורחא תורבח וכרעש
 לש הלאמ רתוי הברה םיבוט 2 סקאו ורקימ לש

 בשחמ אזה 2 טקאו ודקימ

 םימישדמ םיעוציב לעב

| 

 לש לודגה הנורתי תא םינייצמ םיבר .0

 הצקה בשחמ לע תונכות ןתוא תצרהב הרבחה

 הצקב 8600 סקאוו 2 סקאו ורקימ ןותחתה
 .ןוילעה

 הלועמ דבעמ
 דבעמ-ריעז םייק השדחה תכרעמה לש הבילב
 והז ,ירודיסה ורפסמב .בבש יבג לע סקאו וו
 125,000 ליכמה תויביס 32 דבעמ ,78032 רבעמ
 לש חותיפה ןמז ,הרבחה יפ לע .םירוטסיזנרט
 דבעמל עייסל ידכ .יצחו םייתנשכ היה דבעמה

 בשחמה תא לטיגיד תדייצמ ,הפצ הדוקנ תולועפב

 ןועשה תוריהמ רומאכ .78132 ,ףסונ דבעמ-ריעזב

 אוה הרבחה ימוסריפ יפלו ץ"המ 40 איה ולש

 לטיגיד הנפמ וילאש קושה

 .נחד שדחה בשחמה תא

 .הינשב תולועפ ןוילימ 1-ל בורק עצבמ

 תכרעמה תרוצת
 תללוכ ,שדחה בשחמה תזרכה רחאל ,םויכ

 םילדגב םיבשחמ תוכרעמ רשע סקאו תחפשמ
 םיבשחמ דעו ינחלוש בשחממ לחה :םינוש
 הלעפה תכרעמ איה ,םלוכל ףתושמה .םייזכרמ
 תיירפס תא ץירהל םגד לכל תרשפאמה תמאות
 זרכוה תע ,1977-ב לחה וחתופש תונכותה
 .780 סקאו -- הרדיסב ןושארה בשחמה

 ריחמשכ ,תורוצת עבראב עצומ 2 סקאו-ורקימ
 ןורכיז תללוכה ,דדוב שמתשמל תיסיסבה הדיחיה
 818,840 אוה ,חישק טילקתב ב"מ 317ו ב"מ 2
 !6  םיכמתנ תובחר תורוצתב .ב"הראב
 םיטילקת 3 ,יזכרמ ןורכיז ב"מ 9 ,םישמתשמ
 טרס"תינסחמ ןנוכ ,ב"מ 213 לש תללוכ תלוביקב
 תארקל רוזייל ןנוכו ,ב"מ 95 לש חפנב יוביגל
 האירקל ב"מ 600 לש תלוביקב יטפוא טילקת
 שמתשמל תכרעמהש ורסמ לטיגיד ירבוד .דבלב
 םימגדהו הזרכהה רחאל דימ תקפוסמ דיחי
 4 .ילוי שדוחמ לחה םירחאה

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 היניבי1+1ו

 יועומיוע קיסייב ןולימ
 קיסייבה תפשב -- םדקתמהו ליחתמה תנכתמל ישומיש ןולימ

 םהב שומישבו ןקנבהב ןושארה בלשה דניה קיסייבב תוינכות תאירק

 רתויב םירכזמה םיבשחמל תומיאתמה קיסייב תודוקפ ריבסנ הז רודמב

 ./! לפא רובע -- טפוטלפא --?ל9% ל

 .8007 400 םימנד ידאטא ינשחמל -- יראטא .

 6/0 הלעפהה תכרעמב םישמתשמ םהבש םיבשחמה לכל םיאתמ -- 0450

 .הל תמאות תכרעמ וא --

 .64 רודומוק דובע קיסייב -- 64 רודומוק

 .(תמדקתזמ) 1 הרודהמ יסיפ מבי ישיאה בשחמה רובע קיסייב -- מבי .

 רובע ,5 הרודהמ ,קסידב שומישל הרודהמ ,80 קיסייב טפוסורקימ -- 845/60 .

 םירחא םיבעחמו 6 הלעפהה תכרעמ

 /ו| לדומ 80.סא.רא.יט רובע קסידל קיסייב -- //.סא רא יט ₪

 א₪50ו ז= גציימ 5
 , ₪88ו0 יסיפ מבי ,64-רודומוק ,0849ו6 ,יראטא ,לפא
 .ווו.סא.רא.יט

 .תיטמתירא היצקנופ :גוס
 .488 (יאנובשח יוטיב) :תיללכ הרוצ
 :הלועפ
 יאנובשחה יוטיבה לש טלחומ ךרע תרזחה
 ךרע תויהל לוכי טלחומה ךרעה .< אטאופהו6 =אקהםפפוסא >

 .ול ליבקמה יבויחה ךרעל םגרותמ ילילש ךרע .ספא וא יבויח

 :המגוד
 :עובק ירמונ ךרע תויהל לוכי יאנובשח ךרע .]
 0 :ךרע ריזחמ ץאואז 485 (0)
 10 :ךרע ריזחמ קחואד 485 (10)
 10 :ךרע ריזחמ קחואד 485 (-10)
 :יתרפס הנתשמ .2
 .25.65 :ךרע ריזחמ [-25.65 :קחואד 488 (4)
 .9.64: ךרע ריזחמ ₪[30 36-40 :;חואד 485 (8)
 :יאנובשח יוטיב .3
 30.26: ךרע ריזחמ קחואד ₪5+10(-20.26)

 0 .72 ךרע ריזחמ קחואז 485 (-6>12)

 / : ליעל ונמנש םימרוגה לש והשלכ יקוח ףורצ .4
0 - 8=30.36: 4=725.65 

 117.29 :ךרע ריזחמ קמואד 4,8(10-485+(-6>12))

 :תורעה
 :תורחא תוחיכש תוינובשח תויצקנופ
 .א לש םלש ךרע ריזחמ -- ואז(א)

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 .א לש ונמיס תא ריזחמ -- 50 (א)

 .א לש יעוברה שרושה תא ריזחמ -- 508 (א)

 .יארקא רפסמ ריזחמ -- האס

 אססה65 גציימ ₪

 יראטא

 היצקנופ :גוס
 :תיללכ הרוצ
 אסא (יתזורחמ יוטיב)
 ידי לע -תליריז :הלועפ
 די לע תקיודמה תזורחמה תבותכ תא ינורשע ךרעב ריזחמ

 . .םיירגוסה ךותב יוטיבה
 תזורחמ לש המוקימ תבותכ תלבקל תשמשמ ללכ ךרדב אס

 .'וכו תויסיסב תכרעמ תורגשל התרבעה ךרוצל ,ןורכיזב

 :המגוד
 10 חפש 6א60טד< 0465 ₪0 ואז

 20 ;0מ > 0

 30 | טז 0

 40 סחגשוזס א 0

 50 א6אד א

 90 > - 058 (גס (65) .ו

 :האצות

 .תיפארג הרגש הליעפמ רשא תינכותה דועת ךרוצל הרעה :0

 .םעפ 140 עצבתת רשא האלול תלעפה :0

 0 תוטנידרואוקב הדוקנ םושיר :0



 ה:]1:כ-וית

 תסק:אס א,100 תוטנידרואוקב הדוקנל דע הרוש רויצ :0
 .האלולב תוללכנה תודוקפה םוחת תלכגה :0
 ₪ םיריבעמ הילא רשא 058 הרגש-תתה ךרע סנכי א הנתשמל :0
 .1 < 6% תזורחמה תבותכ תא

 פופ :תורעה
 .הארוה

 .יראטא בשחמ לש תויפארג תוארוהב תשמתשמ המגודה

 האס

 ווו .סא.רא.ט, 84516 ,מבי ,64 רודומוק ,0845ו6 ,יראטא ,לפא
 .תיגול הלועפ ןמיס :גוס
 (יאנת) גאס (יאנת) :תיללכ הרוצ
 :הלועפ
 ינש רשאכ קר ,(ספא וניאש) "תמא" היהי יגולה יוטיבה ךרע
 גאס תיגולה הלועפה ידי לע םהיניב םירושקה םיאנתה
 .םימייקתמ
 היהי יגולה יוטיבה ךרע יזא ,םייקתמ אל םיאנתהמ דחא םא
 .(0) "רקש"
 :המגוד

00 > 50:0 = 10:8 = 4 10 
 20 וז א :8 גאס 6 - 8 דשא 0

 30 סחואז "סאש סו דש דוצס 60 אםוזוסאפ רג5 אסד 5%
 שד" :םאס

 40 קהואד "םסדמ סז דוהש 60סאפסודוסאפ געש םשחא שד"
 50 46 = "ה" :ח8 = "0" :0% - "ח"

 60 וז 6 << 86 גאס 65 - 8% דורש 0
 70 קמואז "סאש 0 דפ דשעס ססאסודוסא5 5 אסד 65%

 אשד" :םאס
 80 קחואד "םסדמ 0 דרש 6ססאסודוסאפ השש 866א שד"

 90 םאס
 :האצות
 .8-ל הווש וניא 6 = ש ןוויכמ ומייקתה אל םיאנתהמ דחא :0
 .30 הרושב העיפומה העדוהה גצות ןכל
 86 לש וכרעמ הנוש 44 -- ש ןוויכמ םימייקתמ םיאנתה לכ :0
 העיפומה העדוהה גצות ןכלו ,88-08 -ו ,(המאתהב "8"-ו "א")
 .80 הרושב

 תורעה

 .1 םירחאו -- 1 -כ "תמא" ךרע םיגציימ הפשה יבינמ קלח *
 .0 י"ע דימת גצוימ "רקש" ךרע
 ,ושוס ,אסד ,סמ ,אסמ :םניה תורחא תויגול תולועפל םינמיס *
 .םס\
 :רתויב םיצופנה .תויגולה תולועפה לכב םיכמות םיבינה לכ אל
 .אסז ,08 ,גאאס
 :םניה הינתה ינתשמב םיצופנה סחיה ינמיס *
 ל הווש =
 ל הווש אל < >
 מ לודג >
 ל הווש וא מ לודג > =
 מ ןטק <
 ל הווש וא מ ןטק < =

 קסשאס (ץבוק םש) :תיללכ הרוצ
 םינותנ ץבוק לש ופוסב םינותנ ףיסוהל ךל תרשפאמ :הלועפ
 .יתרדס
 רחאל שומשה < .|! = אג ₪ > ומשש ץבוקל החיתפ תעצבמ
 רחאל םינותנ ףיסוהל רשפאמ שחואז -ו ואחוז= תוארוהב ןכמ
 .ץבוקב ןורחאה ותה
 :המגוד

 וס 9 = 00 8564) :טחואד 5. *גקקשאפ | דד"
 20 ץמואד ם, "ואחודש \ םדדשה"

 30 יחוד "6 סח6סז זס זו ץסט, ןההקקצ םוחדהסהצ"
 :האצות
 ףוסב עיבצמה םוקימו !םזזפה :םשב ץבוקה תחיתפ :0
 .ץבוקה
 ובתכי ,ךשמהב ועיפויש ץחואז -ה תוארוהש תינכתל הרומ :0
 .\ שדדפמ ץבוקל תומושר
 .ץבוקה לש ומויסב טסקט םושיר :0
 :תורעה
 .קיסייב טפוסלפאה לש תוארוהב שומיש השענ המגודב
 בשחמ לש הלעפהה תכרעמ לש הארוה השעמל הניה אטספאס
 תרזעב קיסייבה תינכות ךרד הלעפהל תנתינ רשא ,לפא-ה
 הרוצה .00%180\ -ס ףרצל שי תזורחמה ינפלשכ "ואז תארוה
 :ךכ תיארנ טפוסלפא לש קיסייבב הארוהה םושירל האלמה

 4-0%(0₪5) :חואד 5; "הסקשאם 16 חגח6>
 545101 חטזתש6ז ן <07וש8 חח טז>] ן,<טסוטזח6 חנזח ס6ז]"

 :מבי תויצאירו
 .סטשא תארוהמ קלחכ םשרנ אקקשאס ךא ההז הלועפה
 480וו גציימ 0

 ווו.סא.רא.יט ,845ו6 ,מבי ,64 רודומוקו 608456 ,יראטא ,לפא

 .היצקנופ :גוס
 480 (יתזורחמ יוטיב) :תיללכ הרוצ
 :הלועפ
 ןושארה ותה תא גציימה 480ו| -ה דוק תא הריזחמ היצקנופה
 .היצקנופל רבעומה יתזורחמה יוטיבה לש
 ,הוושחוסאא פד האסה הז 0006 -- םידוק תלבט גציימ 450 דוק
 128 כ"הס) םיטיב 7 תועצמאב ות לכ גוציי לע תססובמה
 ילעפמ לש טרדנטסכ הלבקתה וזה םידוקה תלבט .(םיוות
 תא תמגרתמ 450 היצקנופ .הנכותה יננכתמו םיבשחמ ורקימה
 .ול ליבקמה 50וו-ה דוקל ותה
 :חמגוד

 יתזורחמ עובק תויהל לוכי < 8זהוא6 5אק8655ו0א > .1
 :(1 וז( )
 65 :ךרע ריזחמ סחואד 50("")
 .(דבלב ןושאר ות) 65 :ךרע ריזחמ ?חואז 450 ("אסש")
 :יתזורחמ הנתשמ .2
 א8-"" :85-"הסהוש"
 65 :ךרע ריזחמ סחואז 05(480)

 1  []|-.0/מי-.-.-.. ו .:.:ת.-33\" ה

 ה-]:כ.ו-ת

 65 :ךרע ריזחמ שואז 85(450)

 4%-"אסאו" :תזורחממ קלח לע שומיש .3
 65 :ךרע ריזחמ ואז 80(ו ₪/08.1(1%))
 :ליעל וניוצש םימרוגה לש והשלכ ףוריצ .4

 6-"אזד חאססא"
 .65 ךרע ריזחמ קחואז 486(וספ ("6000" + 88.6,1))
 :תורעה

 י"פע ול ליבקמה ותל רפסמ תמגרתמ ,86\01 :ךופיהה תיצקנופ
 .50וו-ה תלבט
 :תויצאירו

 תארקנה ₪80ווד-ה תלבט לש תדחוימ הרודהמ שי יראטאב

 םאתהב ךרע ריזחת 480 "ה תיצקנופ הז בשחמבו ,אזא50וו
 .וזה תיפיצפסה הלבטל

 הס דאא6פאז גצוימ ד א

 ,64 רודומוק ,60848ו0 יראטא ,לפא
 ווו.סא.רא.יט ,88ו6 ,מבי
 .(תירטמונוגירט היצקנופ) .תדחוימ היצקנופ :גוס
 אזא ((יתרפס) ירמונ יוטיב) :תיללכ הרוצ
 :הלועפ
 :ירמונה יוטיבה לש סיגנטכראה ךרע ריזחמ
 .< אטווש אקח ם55וסא>
 .םינאידרב ךרע איה ירמונה יוטיבה תאצות
 : המגוד

 10 חש 05 < פוס6 סטקספודפ 0 או ₪ א
 20 חשו 5 = 5וסס הסנה0 אד דס 1 ₪ א
 30 הפ א - האו = 0 ה חוש דוא =

8 6:58 = 05 40 
 50 ₪ - 08/5 :קחואד 8
 60 א - הדא (ה) :קהואד א

 70 םאס
 :האצות
 .תינכותה לע דועת תורעה : 0
 .םינתשמב םיכרע תמשה :0
 .75. :האצותה תגצה :0
 .643501109. :האצות תגצהו ,גזא היצקנופה תלעפה :0
 :תורעה
 .9וא ,דאא ,605 :ןה תוצופנ תורחא תוירטמונוגירט תויצקנופ א
 ,עובק ירמונ ךרע תויהל לוכי םיירגוס ןיב רבעומה דמימה א
 תודוקפ יחנעפמ בור .יטמתירא יוטיב וא ירמונ הנתשמ לש םש
 .ינאידר ךרעכ ירמונה ךרעב םישמתשמ קיסייבה
 :תורעה*
 ןאידר = הלעמ / 1
 ןאידר = דארג / 3
 הלעמ = ןאידר >א 77951
 דארג = ןאידר אא 3

 אטזסאדוס גציימ ד 0
 ווו .סא.רא.יט ,ו88ו0 ,מבי

 הארוה :גוס
 :הלועפ
 תישומיש הארוהה .תיטמוטוא הרוצב תודוקפ ירפסמ רציימ
 הרוש רפסמ תריציל תמרוגו ,תוינכות םיבתוכ רשאכ רקיעב

 או םאז

 : המגוד

 :חאצות

 - פס .: - תורושה ירפסמ .5 לש םודיק םע 10 הרוש רפסמב הלחתה .|

 רוז

 ; [0 הרוש רפסמב הלחתה .2
 :ויהי

50, 40, 30, 20, 10 

 תורושה ירפסמ .100 לש םודיק םע 10 הרוש רפסמב הלחתה .3

 :ריהי

310 210, 110 10 

 תורושה ירפסמ .3 לש םודיק םע 456 הרוש רפסמב הלחתה .4
 רח

456 ,459 ,462 ,44. 

 :תורעה
 -יקמו הדימב םודיקו יתלחתה ירפסמ יכרעל לדחמה תרירב א
 לחה) 10,10 :םיכרעה םה ,אטזס :הארוהה תא קרו ךא םיש
 .(10 לש תוציפקב 10 רפסממ
 60%ז80\ 88546 לע השקה ,םידבוע הב תכרעמל םאתהב *
 .הארוהה ףקות תא םילטבמ 60א%ז80\ -6 וא
 ,( *) תיבכוכב הוולמה הרוש רפסמ לש תיטמוטוא העפוה *
 תענומ וז הרהזא .תינכותב רבכ עיפומ הז הרוש רפסמש ןייצמ
 .תויועט

 (1 .סמ תועמשמ) למס - 8651 5
6 

 .( \) ךופה הדרפה ןמיס :גוס
 רתוי לע ערתשהלו ךישמהל םיוסמ טפשמל רשפאמ :הלועפ

 םיטפשמ בותכל רשפאמ ( \) ךופהה שלסה .תחא הרושמ
 .תורוש יבורמ
 "רו + .דחפא המגודל) םיטפשמ רובע דחוימב בושח רבדה
 םיטפשמ תמישר םכותב םיללוכ רשא 08
 :המגוד

 ו קטואז 22 \05ו%0 "אא 06 התו

 וסגמו צפה? ץ<הה3 ץ=הה4 ץסהמ 5

 | 0 הס 2 - הז אטא - 05 אטו דשא \

 !.ססאוחָפ טז 66010." :08\0005 2000 \

 51 55 קוד "!חצאוו6 3660ז0 חטזחסשז ד זץ חח." \

 ספזטמא

 :האצות

 .סחואז 5וא6 הארוה טפשמ תוביכרמ תורושה לכ .1
 :גוסמ הינתה טפשמ תוביכרמ תורושה תשולש לכ .2

 ו; ..דחשא ם| 6
 ן'ב םידירפמ טושפ עטקב םיעיפומה םיית זוקנה זיב םידירפמ זנות וז דוקכוה דותב תוארוה

 6 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ
 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ



 ו

 = םינותנ ידסמ לוהינ? תוכרעמ ב
 דחואמה סקדניאה תקינכט

 (ףתושמ) 2 : . 08!5 > , =

 :עובק ירמונ

 2 :ךרע רזחומ 20.3 \ 10.11 .הרוש
 םיסקדניאה לוהינ תקינכטב רכיג רופיש 2 /

 2 :ךרע רזחומ --20.3 \ (-10) 5
2 

 תעפוה םע 1982 תנשב עיפוהל הליחתה ב ע ערתשמה ךורא טפשמ בותכל רשפאמ -- ךופה שלס

 תלטוה םע 992 תוצש : | = 420.3 :10.11=8% :ירמונ הנתשמ .2 / 2 קכא =

 תויסחי תוכרעמ הברה .דחואמה סקדניאה | 2 :ךרע רזחומ הו פהה שלסל ןימימ עיפומה רבד לכ .רתוי וא תחא הרוש

 םיידוחייו םידרפנ םיסקדניאב תושמתשמ , פ אל) הרעהכ לפוטמ תמיוסמ הרוש ךותב ע

 2 - קוח ף : 0 ו 20.3=4 :והשלכ יקוח ףורצ .3 6
 ,ן< .₪/72000ו 4

 | 3 :ךרע רזחומ 4 \ 5

 + תורוגח
 :תורעה

 דושר ,חוקל תומושר ליכמ םינוז
 םימולשת תומושרו הנמזה תומ
 שלש םימ הנמוה תומ

 0% רחאל עצבתי ,( \) םלשה קוליחה ,בכרומ יטמתירא יוטיבב

 .ליגר קוליחו לפכ עוציב
 ו

 הלבט לכל "השיגה חתפמ" סקדני וה | : 2% | ותל הרש ללה

 ולבט לכ שיגה חתפמ" סקדניא :םניה םילבוקמה תויטמתיראה תולועפה ינמיס 4 (2 .סמ תועמשמ) למס \ ₪651
 לע תוססובמה תוכרעמה ב == פנב 1 ור חתורהו ₪ רוה חראתור - וגו ו

 ל 3 תורצוי ,(תורחא וא תויסחי) םיסקרני

 = ,תודרפנ 1 --

 - ן
 לה רפסמ" םאו ,תודרפנ תואלבטי |

 ן

4 

 ד

 84516 ,מבי
 לה

 רוסיח --

 "רחיב םוקימ" ,"תו

 דחואמה סקדניאה ,ליעל םיראותמה "רונ לכ רוכע דחא -- םיסקדניא לש םיטס :
. 

 ּ ְ 1 ח 0
 לוכיש ן"בלמ לש הרוטקטיכרא רשפאמ אמגודל ,חוקל רפסמ ותוא ,ףסונב .הלבט קוליח / ו / :גוס

 תוהובג ר לעב םימו : סקדניאו סקדניא לכב רתוימ היהי "1382" לפב א .(קוליח) תיטמתירא הלועפ ןמיס

 תונוכת שי דחואמה סקדניאל .דחוימב םא ,רתוי עורג .(3 רפסמ םישרת האר) 4 הקוח :תיללכ הרוצ
 -ווה םינ"בלמה לע וליפא תולועה עוציב םימולשתו תונמזה ןוחבל תשרדנ תינכות

 םולשתה תמושרש םושמ :אמגודל .םיקית תושיג ושרדיי ,םייוסממ חוקל רובע משקקקק 7-7 שש

 ,סקדניאב רבכ "תעבצומ" חוקלה לש ןוחבל ידכ סקדניא לכל תובר טלפ/טלק
 תמושרל תורישי תשגל הלוכי תינכותה הארמ 4 רפסמ םישרת .תומושרה לכ תא
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 ן
 םילגוסמ אל םינשי םינ"בלמ .םיבכרומ

 ו ךכ ריי ורב הנחה ה | הנכות - רסמ
 ו טלפ/טלק תולועפ

 בלושמ יתיישעת-יקפע לוהינל
 מביל השעדח ןבל-לוחכ הנכות תפסו ץראב תונכותה ץורימל

 לרגטניא קלח םה הריחבה יטפשמ

 ו אוק- (סו\) םינותנב לופיטה

 אותמש יפכ .טוהזוסא |

 יכמ דחואמה סקדניאה ,4 'סמ םישרתב |
 שרה לש (תובותבו חירזהר לר

 לש \ז םיהזמה לכ תא

| 
| 

 | | וא היצמרופניא ריתסהל ןתינ :תונגה
(-98- - 

1 

 מ רתוישכ .םייוסמ ךרע תוליכמה

 2 תלועפב ףתתשמ 6 ו 0 ו םאתהב תכרעמל רז 0 םירחא תונובשהו םיקפס/תוהוקכ \וכדע --

 שש טו 0 וו
 שש

 לע "דוחיא" עצבל תלגוסמ תכרעמה

 ב"ה ברחה כ

 לכ תא אוצמל השקב ,ךכ .וליא םיכרע

 סוטטס םהל שיש םייוסמ בכרהב םיטירפה | םמיע תוחוקלו םירליד רפסמ :תוריש 2! זהדקל הצדבק 9 .02- לבה | ה

 קרפ 90 וש ויו חוקל תומושר הנמזה תומושר םולשת תומושר הכלמתת ןק רו יב 8 כיגר : חוקכ גוס %- עכו דורג

 תוררועתמו הדימבו ,םילבקמ םה התוא ב"הרא רכוד 5 ו הרטה דוק
 לש ךותיח י"ע תוטשפב תושעהל הלוכי - --

 5: לבקל ידכ דנדנל ךרוצ ןיאש הארנכ ,תויעב <> = -
 לב ,ומצע סקדניאה ךותב םיכרעה

: 
 ע טלק תולועפ עצבל | | תמושר תא םדוק רתאל ךרוצ ילב םולשתה .וליא תויעב רתופ דחואמ סקדניא דציכ וז ץראב הנכותה קושקו .,ריהמ חרש | \

 המור הלועפ .ןמצע | * תוארשרשה רחא ףודרל ךכ רחאו חוקלה קר ליכי דחואמ סקדניא םע יסחי ן"בלמ 5 ו

| 
 "בלמב | = היינשל תחא םולשת תמושרמ תועיבצמה םינותנה סיסב ל

 תחא סולשת ז וועיבצמה / : ובע ד יא

 ה תאיצמל םיטנוולרה -שתה תא םירתאמש דע קסידה לכ ינפ ל ' ו | 9.90 | :שדוה הכיהת חרהי
 תה תא םירתאמש דע קסידה לכ ינפ לע יאל קר קקרזנ ,תמדוקה אמגודה ךשמהב

 5 0.00 |: הנש הכיהה הרחי
 ו

 ? ,ליעל השקבה .שקובמה סול | | רפסמו ,חוקלה ירפסמ לכ רובע דחא סקדנ 4 2 6 ' היהכו) הותי
 ףתושמ

 0% -הבש תחא םעפ קר עיפוי "1382" חוקל רלוד 790-מ ליחתמ הנכותה סיסב :ריחמ
 9/ 8/8% : ןורחא ןוכדע ךידאה

5 . 
 ט ?ע הנוע איה םא קודבלו המושרו | תילמיטפוא תינשמ השיג -יישה" תומושרה לכ לע תועבצה וכשמ -לוחמה תא תוללוכש הבחרהל ,לודומל |

 ה ו תחא השיג תרזעב .חוקל ותואל "תוכ רלוד 460 םישורד תילגנאה תאו םיל הוב 0%: ל א

 םייתשר םינ"בלמלש במ וזאמגוד | | | וניה דחואמה סקדניאה תשיגל ףסונ ןורתי לכ תא לבקנ ףתושמה סקדניאל דבלב . .םיפסונ +1 אשו> ₪56 הרוחא הדש +5 ויג :

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ 88



 דאמה היגטרטסא םוש ןיא םייכרריה וא

 םייסחיה םידוכיעה לע תונעל תרשפ

 - ונימי לש םישמתשמה י"ע םישרדנה

 בלושמ סקדניא

 הגמזה תומושר םולשת תומושר

 סקדניאב תולועפה ןוזיא

 איה םיסקדניא תכרעמב תויעבה תחא

 חוקל תומושר

 4 רפסמ םישרת

 לש םישידחה םימושייה תצובק לכלו
 סקדניא םהב םייק אלש רחאמ .םויה
 םירדגומ תויהל םיכירצש תודשו) ףתושמ
 תומושרה תא םינייפאמ םניא סקדניאב
 לכ םיקהל ולכוי תולקב אל םגש ךכ -
 הייאר" לש םיעוציבה ,(רחא סקדניא
 ןויסינ ותוא אוה 106164 עופואפ "תיגול
 יתלבה הנבמה לע שמתשמה תא תוצפל
 ליעי וניא טושפ -- ן"בלמה לש ילנויצר
 םישומישלו רוצייב םימושייל בוט וניאו
 .םייעצבמ

 דבלב -- סקדניא ידוביע

 אוה יסחיה ן"בלמל ףסונ יעוציב גשיה
 שי .סקדניאב קר דוביע עצבל תלוכיה
 שמתשמל רתסנ וניה סקדניאהש רוכזל
 שי לבא .היצזימיטפואל ילכ קר שמשמו
 םינותנ םניה סקדניאב תוסינכהש ,רוכזל
 "מזהה ירפסמ ,חוקלה ירפסמ -- רבד לכל
 ןלהנמ י"ע ורחבנש 'וכו םיכיראת ,תונ
 יעוציב תא לעיל ידכ םינותנה סיסב
 תותליאש ,תוכורק םיתיעל .תכרעמה
 .סקדניאב םיאצמנה םינותנ לע ולאשי
 -ויצלרה) תיסחיה תכרעמה ,וליא םירקמב
 ילכמ תובושת בישהל תולקב לכות (תינ
 הלוכי הנניא וז היצקנופ .םינותנל תשגל
 םינותנל תורישי תושיג ילב עצבתהל
 -למב ןמצע תומושרל טלפ/טלק תולועפו
 .םינשיה םינ"ב
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 -כדע לע רומשל תשרדנה הדובעה תומכ

 לע רומשל ליבקמבו סקדניאה ןוזיאו תוינ
 תויסחי תוכרעמ רפסמ .םיליעי םיעוציב
 "אמה ,תוינורכניסא ןוזיא תוקינכט וחתיפ
 .דיימ םייתסהל םיעוריאל תורשפ

 תחתנמ תיסחיה תכרעמה ,וליא םירקמב
 עצבל ידכ -- סקדניאב םייונישה ויה המ
 תא תנמסמו ,תוריהמב םינוכדיעה תא
 הרוצב ןוכדעל הכחמה רותב םייונישה
 הכומנ תופידע תלעב המישמכ תינורכניסא
 -רשה לכ .ן"בלמה לש להנמה ןיערגה לש
 תבר הביבסב םיצרה ן"בלמה לש םית
 ןיאב ץורל םיאשר ,םיתרשו םישמתשמ
 ליבקמבשכ ,תוליענו תומיסח ילב ,עירפמ
 ,הז בושח שודיח .סקדניאה ןכדעתמ
 יתורשו ,םיליעומו םיליעי םיעוציב רשפאמ
 ימ .(אסא--5ז05) "הקספה אלל" סקדניא
 ןוגרא-הֶר ךירצמ תאז רשפאמ אלש
 לש םיעוציבה תמר תא דירומו יתפוקת
 םוש ןיא ינורכניסא ןוכדעל .תכרעמה
 .ולאכ תונורסח

 קסידב ןוסחא יחטש תושירד

 יסחיה ן"בלמה דגנכ ףסונ חיכש קומינ
 הלבטמ רתויב ןסחואי ןותנ ותואש אוה
 םילודג םיחטש ךרטצנ כ"הסבש ךכ ,תחא
 לעש תורמל .םינשיה םינ"בלמבשמ רתוי
 תואוושה ,ןוכנ הארנ הז חטשה ינפ
 המכ ךכלו .רבדה ךכ אלש וארה תוישעמ
 :םימרוג

 ןותנ רומשי יסחי ן"בלמש תורמל =
 אל םינ"בלמ ירה ,םימעפ המכ םייוסמ
 םיעיבצמ תקזחאב ךכ לע םיצפמ םייסחי
 .המושרו המושר לכ ךותב תומישרה ךותב
 ,המידק יעיבצמ כ"רדב וליא םיעיבצמ
 .םיפסונ םיעיבצמ יגוסו הרוחא יעיבצמ
 םיות 367ל 12 ןיב תוספות ולא תוארשרש
 הנבמ ,םירקמה בורבש ךכ .המושר לכב
 לע רתוי ןטק חטש סופתי בוט יסחי
 .קסידה
 תאצקה םישרוד םינשי םינ"בלמ הברה *
 .םינותנה דסמ רובע דאמ הלודג חטש
 היצזימודנר תורגש רובע שרדנ הז חטש
 םא ,םינותנה לש בוט רוזיפ חיטבהל ידכ)
 וא ,("0850" תואחסונ י"ע רדסומ םמוקמ
 הניאש םיסחי תכרעמ .לודיג יכרוצ רובע
 רומשל הלוכי היצזימודנר לע תססובמ
 םג איה .רתוי הברה ףופצ ןפואב םינותנ
 ישפוח חטש לש זוחא ותוא תשרוד אל
 -ושר רובע וא םיליעי םישופיח רובע ףסונ
 תויהל םילוכי םיפסונ םיחטש .תושדח תומ
 שישכ ךרוצה יפל ימניד ןפואב םיצקומ
 .(שארמ רדגומ וניאש) לודיג
 תוכר םימעפ םיבייח םינשי םינ"'בלמ =
 םיסקדניא להנל ידכ רתוימ עדימ רומשל
 תשגל ידכב םיינשמ וא םייביטנרטלא
 תוקינכטל קקזנ וניא יסחי ן"בלמ .םינותנל
 -יטנרטלא השיגב ךומתל לוכי ןכלו ,ולא
 .קסיד חטש תוחפב תיב
 -מתשמ םייסחי םינ"בלמ המכ ,ףסונב <
 םגו םינותנה רובע םג ,ץוויכ תוטישב םיש
 יתועמשמ דואמ ןפואבש ,םיסקדניאה רובע
 .חטשה תושירד תא םיתיחפמ

 יתימאה שרפהה ,ןותנ םינותנ דסמ רובע
 םייסחיה םינ"בלמה ןיב קסיד יחפנב
 :םיביכרמ המכב יולת היהי םינשיהו
 ,םינותנה הנבמ ןונכת ,יפיצפסה ן"בלמה
 הרחבנש חטשה לוצינו ןוסחא תטיש
 ,םילדבההש ,הארה ןויסינה .הזב אצויכו
 .יתועמשמ םרוג םניא ,םנשי םא

 םיפפוח םידוביעל תוקינכט
 (וושו דודהה םאסוא6)

 תוקינכט םכותב ולילכה םייסחי םינבלמ
 תא לידגהל ידכ םיפפוח םידוביעל
 דניא סיסב לע םינבלמ ,השעמל .הקופתה
 םידוביעל תוקינכטב םיצולח ויה םיסקד
 רתוי רחואמ הפסוותהש תורשפא ,םיפפוח
 דוביע" .הבחרהכ ,םינשיה םינ"בלמל
 עצבתהל תחא המישמל רשפאמ "ףפוח
 ךירצ .ךילהתב ןיידע תמדוק המישמשכ
 :תוליעפ גוס לכב ףפוח דוביע רשפאל
 .רוזחשו לוטיב ,ןוכדע ,הפסוה ,האירק
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 םלועל סקדניאה ,בוט יסחי ן"בלמב ,ףסונב
 ."סופת"' ונניא

 -כטב םג םישמתשמ םייסחי םינ"בלמ
 -אמה ,םירפאַּב לוצינל תומכחותמ חוקינ

 -ותנה לשו סקדניאה לש םיקולבל תורשפ
 םניה דוע לכ רזוח שומישב תויהל םינ
 אל ,םיפפוח םידוביע תכרעמב ,ןורכיזב
 תאירקל טלפ/טלק תלועפ םוש עצבתת

 הז קולב םא םינותנהמ וא סקדניאהמ קולב
 לוכי קולב ותואש ךכ .ןורכיזב אצמנ
 הקינכט .תינמז-וב םישמתשמ רפסמ תרשל
 םיקלחה יטמוטוא ןפואבש ,ךכל תמרוג וז
 דסמ לשו סקדניאה לש רתויב םיליעפה
 תכסוח וז הדבוע .ןורכיזב ואצמי םינותנה
 ויה תרחאש תובר טלפ/טלק תולועפ
 םא -- וליא םינותנל תשגל ידכ תועצובמ
 .שומישב ויה אל וליא תורפושמ תוקינכט

 םיעוציב לש דואמ בושח טקפסא
 וניה ונממ םימלעתמ תובורק םיתיעלש
 -רדיס םידוביע לבא .םייתרדס םידוביע
 תוביבסב רתויב בושח קלח ןיידע םה םיית
 חטשב .םהלש הברה תוציפנה ללגב רוציי
 -רעמ תוכהל תויסחי תוכרעמ תולוכי ,הז
 .ךרי לע קוש תויתשרו תויכרריה תוכ
 -ותנה תא םירמוש םינשי םינ"בלמ הברה
 .(ח88ח) בוברע י"ע וא תיארקא הרוצב םינ
 תוכירצ יגול ןפואבש תומושר ,הז ןפואב
 -זופמ תואצמנ ,תובקוע וא תודומצ ויהל
 בוט הז .תיארקא הרוצב קסידה ינפ לע תור
 - דאמ עורג ךא יארקא דוביעל הפיו
 תמועל ,םייסחי םינ"בלמ .יתרדס דוביעב
 .תואלבטב םינותנה תא םינסחאמ ,תאז
 ,יסחיה לדומה לש הירואתבש תורמלו
 ,ןיטולחל בושח אל אוה תומושרה רדס
 ,םירקמה לכב טעמכש איה הדבועה
 .שארמ העודי הרוצב תורדוסמ תומושרה
 שרוד וניא יסחיה ן"בלמהש תורמלש ,ךכ
 ,קסידה יבג לע תומושרה לש דחוימ רודיס
 ,הזה רדסהמ תוניהלו לצנלמ ענמנ אוה ןיא
 דמהמ קלחש המ תמאב הזו .םייק אוה םא
 -יחתמ תינכותשכ .תושוע תויסחיה תוכרע
 ןפואב (רתוי וא) תחא הלבט דבעל הל
 דוביעה רדס םא תכרעמה תקדוב ,יתרדס
 .קסידה יבג לע תומושרה רודיס תא םאות
 אילפהל םיעוציב תרפשמ תכרעמה ךכ םא
 .תחא תבב םיקולב המכ לש האירק י"ע
 םירפאב לוהינל תודחוימ תוטיש ,ףסונב
 ןיערגמ םיבר םינותנ ריבעהל תורשפאמ
 שמתשמה לש הדובעה יחטשל תכרעמה
 "ציחמ-ןיב" םיתורש הברה ךוסחל ךכבו
 .תונשיה תוכרעמה י"ע םיעצובמה "םיית
 ןוגראהשכ םימלענ אל םייתרדס םידוביע
 .םינותנ סיסב לוהינל תכרעמ םשיימ
 ןורתי יסחי ן"בלמל ,הז בושח חטשבו
 .םינשיה םינ"בלמה ינפ לע יתועמשמ
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 "םולכ אל וא לכה" תנומסת

 עיי דגנ רתויב םייסיסבה םיקומינה דחא

 ( לכה" תנומסת איה תיסחי תכרעמ לש
 תולועפה לכ לומ םידמועשכ ."םולכ אל
 כה תלוכיהו תושימגה ,תופסונה
 םיעיגמ םישנא ידמ רתוי ,יסחי ן"בלמ לש
 טולשל ךרד םוש ןיא יאדוובש ,הנקסמל
 -סונה תויצפואה םתוא לכב שומישה לע
 .םולכ אל וא לכה ,תורחא םילימב .תופ
 תופילשה לכ םע תויחל םיצלאנ ונחנא
 הצק שמתשמש םיירשפאה םידוביעהו

 תורמל .תכרעמה םע עצבל לכוי ןשוימ
 שמתשמ ,רוציי תודובע רפשל 'ושפאש
 שופיח לש םירידא םיבו'ג חלשי הצקה
 -יבל יוכיס לכ וקחמיש ,םינותנה דסמ לומ
 ןועיט ,ונלזמל .תכרעמה לש םיליעי םיעוצ
 -כונ תויסחי תוכרעמ .םויכ ןוכנ ונניא הז
 -יטרטסינימדא הרקב ילכ תוליכמ ,תויח
 עוציבה ינמז לע םיניגמה םיינללוכ םייב
 ילכ ,הרקמ לכב .רוצייה תודובע לש
 -ימגהו המצועה תא םיקחומ אל הרקבה
 וללה) הצקה שמתשמל םיעצומה תוש
 ומכ םהיתודובע תא רגשל םילוכי ןיידע
 .(םדוקמ

 -וציבה לע ןגהל הרטמב ,תוכרעמ המכ
 "צמב םישמתשמ ,רוצייה תודובע לש םיע
 המ םינותנה הנבמ ךותב םיימינפ םיעיב
 יהוז ."שארמ םירדגומ םידוחיא" ארקנש
 וז הטיש .הב שמתשהל ךירצש השיגה אל
 -ותנה הנבמ ןונכתל ןוטב תקצוי השעמל
 םישומישו תוליעי תענומ השעמלו ,םינ
 םיכבוסמ םיסחי ,ןכ ומכ .םינותנב םישדח
 חכונל םיירשפא םניא בוש ,םינותנה ןיב
 המכ ןנשי .םינותנה דסמ הנבמ יוניש
 םיעוציב תמר לע ןגהל תורשפאמה תוטיש
 הצקה שמתשמל ןה תתל ליבקמבו הבוט
 לש תונורתיה לכ תא רוציי ידוביעל ןהו
 :יסחי ן"בלמ

 םינ"בלמ רפסמ .תופידע תומישמ
 לכל םיפפוח םידוביע םיקפסמ םייסחי
 הנשי םהמ קלחל ,הזמ רתוי .תויוליעפה
 תומישמל תויופידע תוצקהל תורשפאה
 ,אמגודל ,ירשפא הז .תכרעמה ךותב תונוש
 רוציי תודובעל רתויב ההובג תופידע תתל
 תותליאשב םיכמות ליבקמבשכ ,תובושח
 .הכומנ תופידעב -- הצק שמתשמ לש

 רוציי תודובע ףידעת תכרעמה ,וז ךרדב
 לש תותליאש ידוביע רשפאת ןיידע לבא
 שי הצקה שמתשמל םא .הצק שמתשמ
 תוצקהל ןתינ ,תועודי תותליאש רפסמ
 .רוצייה תודובעל ומכ תופידע התוא םהל
 תוננכותמ אל תושקבל ומכ וז הרוצב
 תופידע היהת היצזימיטפוא ורבע אלשו
 וניא יסחי ן"בלמש םינעוטה םיבר .הכומנ

 טה לכ ינפ לע |

 וא) סקדניא

 ב .עצבתהל לוכי תומ עצבתהל לוכי תומ
 דר לט  טיד
 ן- :. - ו

 כי שמתשמה ,הלועפה

 "ע ךרדומ) אתליאשה

 ב םא .שופיחה תולובג תא םצמצל

 ןתינ ,ץוחנה הז אוה ,ןושארה שופיחה

 הלילב לולכמ תדובעכ וז הדובע חולשל

 .םויה ךשמב תנווקמ אתליאשכ אלו
 ןוכדיעכ .תגייוסמ םיבאשמ תאצקה

 שמתשמ לכל תוצקהל ןתינ ,ליעל רכזומל

 טלפ/טלק תולועפ רפסמ אתליאש לכל וא

 ,דוביעב ופתתשיש תומושר רפסמ ,יברימ

 .יללכ עוציב ןמז וא ,(ס50) מ"עי ןמז
 שמתשממ הנוש תויהל הלוכי וז האצקה

 שמתשמה ,הזכ הרקמב םא .שמתשמל

 םויב תנווקמ אתליאש חולשל טילחמ

 ,(םיבאשמה תולבגמ תא ועדויב) סומע

 ,ןקתמה להנמ י"ע ול תנתינה האצקהה יזא

 השרומ יתלב שופיח יטמוטוא ןפואב ענמת

 .תומושרה ןוילמ ינפ לע

 םייתורירש םיגייסמ ענמיהל

 ןוגראל קפסל איה יסחי ן"בלמ לש הרטמה

 םיעוציבה תמר לע רומשל ורשפאיש םילכ
 ןפואב עוגפל ילבמ ,רוצייה ימושיי לש

 -לע .יסחיה לדומה לש תושימגב יתורירש
 ליעל םיראותמה הרקבה ילכ לש החנה ידי

 לכ תא ןתונ ןיידע יסחיה ן"בלמה

 :ויתונורתי
 הלאש לכ לואשל םילוכי םישמתשמה א

 0 .םינותנה לע
 השיגה ילולסמ לע עדי ץוחנ אל א

 .םינותנל
 ההובג תופידעל תוכוז רוצייה תוכרעמ א

 .תוירקמ תותליאש י"ע תועגפנ אלו
 עגונב םויכ םיאצמנ ונא ןכיה

 םאה ?םמייחחי תיוירו לוע
 םאה ?םייסחי םינ"בלמ לש

 תוכחלו תבשל םיכירצ םינותנה דוביע

 םישימגו רתוי םיליעי םייסחי םילדומל

 ? הרמוח לש סנל וא ,רתוי

 היישעתה .אל טלחהב
 ה םימושייל רדט חוידרל



 ריקיס

 יצעוי רקס/םיבוחמו םיענא

 לארשיב עדימו בוועחימ יצעוי

 .הנכותו דויצ תריחבו םיזרכמ ,הנכות תושירד
 ,16 בורוזולרא ,03-84461! ,ןורהא תונג =
 .ןולוח

 תמקה ,בושחימל ןוגרא תבסהו חותינ ,הניחב
 יביצקת לוהינ תוכרעמ .יאלמ לוהינל תוכרעמ
 ורקימ תמשהו תריחב אשונב ץועיי .ש"חהנהו

 .(הנכות תוליבח ללוכ) ןוגראב םיבשחמ
 ,640 .ד.ת ,8 ,יקסניליב ה .םוקיד .

 .ןואריק
 .תיעדמ הנכותו םייטסיטטס םיחותינ

 .הרדח ,6 ד"ת ,063-25594 ,לארה לייא =

 .הכרדהו דומיל ,הרמוח ,הנכות

 .הפיח ,2250 .ד.ת ,04-707228 ,דניו לאונמע 6
 בוליש ,םיבשחמ תותשר ,םיבשחמ תרושקת

 .בושחימ תוכרעמ
 .תובוחר ,19 יראב ,08-450050 ,ירהרהז ףסוי 6

 הנכות ,םיבשחמ"ורקימל הנכותו .הרמוח
 .םיבשחמ-ינימ לע המושייו תיתיישעת
 .ד.ת ,קרטש ירוג .תוישעת חותיפל הרבח *

 .ץועיי תורבחו םיצעוימ םיבשחמו םישנא תכרעמל רסמנש עדימ לע ססבתמ רקסה

 לולכל היהי רעפאש ידכ ,תאז תושעל תונמזומ ,עדימ וחלש אלש םיצעויו תורבח

 .רקסה לש האבה הדודהמב םתוא

 ,יפסכ ןונמא ר"ד .ץועייל הרבח דיגא =
 .צ"לשאר ,38 ןוסלנצכ ,3

 הנבמו ןוגרא לש םיאשונה לולכמב ישיא ץועיי
 לע שונא יבאשמ תויעב ,בשחמ תודיחי לש ינוגרא
 .[היטביה לכ

 .מ"עב םיצעוי .םינמז חול תוכרעמ .א.י.א =
 ,א"ת 5/43 אלרוב ,03-421252 ,ןמלגנא הדוהי
 .םיטקייורפ לוהינ

 1036 .ד,ת ,03-480445 ,ןמטור סכלא .\66 *
 .םיבשחמ תרושקת תותשר ,ןורשה תמר
 ,027875771 ,האל הנרוק .םיטקיורפ-רטניא <
 ,םיטקיורפ ,םילשורי ,02 תומר ,5/5 קדנוצ
 .הכרדה ,לוהינ ,םדא-חוכ
 ,655 .ד.ת ,04-737165 ,דלפנרוק היבוט .דגלא =
 .קילאיבדתירק

 ,סדרפ ןבואר .םיצעוי םיסדנהמ ד.ש.א <
 .ןליא-תמר ירחסמ זכרמ ,0

 ,בושחימל בא תוינכות ,הנכותו הרמוח תריחב
 יתב לע חוקיפ ,קוש ירקס ,עדימ תוכרעמ חותינ
 .םימושיי יווילו הלבק ינחבמ ,הנכות
 ,13 יבכרה ,03-399654 ,ןתנוי ףיש .ןתנוי תדא <
 .א"ת

 לש הכרדהו הנקתה ,קסעל בשחמ תריחב
 בשחמל ורקימ ןיב תרושקת ,תונכותו יסיפדמבי
 תריחב ,תומושת בקעמ לוהינב םיטקיורפ ,רחא
 .היישעתו חוטיב ,קוויש :תוליבח
 ,קנרפ לארשי ,םיבשחמו לוהינל םיצעוי"רגתא =
 .ןג-תמר 4080 .ד.ת ,8

 ,ש"חהנה ,רחסמ ,תואקנב :הנכותה םוחתב
 תוליבח ,בשחמ תרזעב דומיל ,חוטיב ,יאלמ

 .31061 הפיח ,4 .הנכות בלשמ םילעפמ תמקה םוזיי ,םילעפמ לוהינ
 ,םיילהנימ םיאשונ ,םייעדמו םייסדנה םיאשונ 30375 .ד.ת ,(הניר)-03-899141 ,קרמ לירב = תכרעמ םע םייק לעפמ תצרהל דעו ןויערה
 תועצמאב םיטקיורפ לוהינ .םיילכלכו םייסנניפ .א"ת תובשייתהל רקיעב ,'דכו תירוציי  ,תיקוויש

 היישעת ילעפמל תובשחוממ תוכרעמ תיינב
 יאלמו ש"חהנה ,םיילכלכ תוחוד ,ריחמתה םוחתב
 .תוידוחיי חוויד תוכרעמו
 .יאני רדנסכלא ,03-448680 ,ןמרה ךונח .סואג <
 .א"ת 4

 דרשמ ,תרושקת תותשר ,םיבשחמ ורקימ
 ,םיטקיורפ לוהינ ,םימושיי יללוחמ ,בשחוממ
 .רוצייל םינותנ ףוסיא ,א"כ לוהינ
 ,וקנלא בוב .תוכרעמו םיבשחמ ןשוג <
 .ןליא תמר ,9 םינרוא ,%6

 .םיבשחמ ורקימב םייקסיע םימושיי

 .תדבועה

 ,רגניליש יקימ  .עדימ תוכרעמ | ןרילא *
 .ןולוח 17 בטמט ,3

 ,תומישי ירקס ,בשחמ תכרעממ תושירד ןויפא
 תוכרעמ םושיי ,הנכותו הרמוח תכרעמ תריחב
 תדיחיל תללוכ תוירחאו לוהינו םילעפמב הנכות
 .לעפמב בשחמה
 ןתנ .לוהינו םיטקיורפ תוכרעמ -- שונא <
 .א"ת 18 לזב ,03-462866 ,ןירפלג

 לוהינו הנכותו הרמוח תריחב ,תוכרעמ חותינ
 .םושיי

 מ"בית אשונב תוריש תכשלו ץועיי ,בשחמ
 .(7/\6תבה תרבח תועצמאב) םייפארג םידוביעו
 ,03-9232286 .הנכות יתווש יבצ הוח =
 .ת"פ ,3 יקסבוקטי

 :הנכות ץועיי .לטיגיד יבשחמ :הרמוח ץרעיי
 ץועיי יתוריש ,א"ז תוכרעמ םושייו ןונכית ,חותינ =

 תרושקתב םייכוניח םיתוריש ,הנכות תסדנהב
 .א"ז תוכרעמו
 ,יטידור ןויצ-ןב .תוישעת םודיק תרבח-תקח *
 .קילאיב תירק ,4 םידקשה ,12

 םוחתב םילעפמהו תורבחה תושירד תרדגה
 הנכות חותיפ ,הנכותל םיטרפמ תנכה ,א"נעה | = ,53 דלישטור 03-942046,  ,עובלג ודע < | | ,םחש ןליא .םיצעוי לוהינ יעדמו  ןוגרא <
 .המושייו | ,צ"לשאר .א"ת 34 הדש קחציו ,3

 ,0527-70026 ,איגש ימר .הנכות תוישעת ,סבי * א"כו רכש ,םיפסכו ש"חהנה ,י"פתו יאלמ לוהינ ,םדא"חכ ,םיטקיורפ ,הנכות ,הרמוח

 כ ,הרוצת תעיבק ,תומישי ירקס ,םיקנב ,חוטיב .לשמימבו רחסמב ,היישעתב
 .הילצרה ,8 דוסיה ןרק

 985 "נוי םיבשחמה םישנא ןיזגמ

 עויסו ץועיי =

 .הננער ,2 .ד.םת 32

 תויאקנב תוכרעמ חותינ ,מבי הלעפה תוכרעמ

 .הנכות תקוזחתו חותיפ ,תורחאו

 ינג ,7 סיקרנה תטמסס ,5 ,ןובל ףסוי =

 הדוהי

 יבג לע ןהיגוסל תויאנובשח תויעב ןורתיפ

 בלשב םיכורכה םיכרצ תרדגהו תומייק תוכרעמ

 .הנקתה-םורט לש

 .ד.ת 03-2230669 ,יאנדרי םוחנ .םיבשחמ ןדרי ₪
 .א"ת ,0

 תשיכרב תורבחל ץועייו יוויל ,תוכרעמ חותינ

 .בשחמ

 ,רחש-ןב יבצ .עדימ תוכרעמ יצעיושוו(( וגול 6
 .םילשורי ,4134 .ד.ת ,8

 לוהינ ,תוכרעמ תמקה ,הרמוח ,הנכות תריחב
 .תוכרעמ חותינו םיטקיורפ
 דרלישטור ,03-916986 ,ןומיס ןב קאז .לטדגול =
 .ת"פ ,9

 תותשר/םינותנ | תרושקת
 .סקטואידיוו תוימוקמ
 ,03749447% ,ץיבול ןתיא .הסדנהל הרבח-ןדול <
 .א"ת ,לייחה-תמר ,14 תונחט רשע

 תובשחוממ הרקב תוכרעמ תונכתו ןונכת
 .םיבשחמו םיתנכותמ םירקב תוצבושמ
 ,ףורג ןורוד-יריאמ יקימ | .ימורד-ןמרגנל =
 .קילאיב תירק ,62 דוסיה ןרק ,1

 הרמוח-םיבשחמ ינימ ,םיבשחמ | ורקימ

 .הנכותו
 תנידמ ,052-555580 ,םזב המלש .תונכת הגמ =

 .חותיפ הילצרה ,12 םידוהיה
 .מ"בית תוכרעמ ,מ"ביתב הנכותו הרמוח

 ,גלפ ריאמ .עדימו עדי תוכרעמ-תפומ *

 .הפיח ,3252 .ד,.ת ,2
 תונכות ,ש"וא ירקס ,עדימ תוכרעמ חותינ

 תרוקיבו בשחוממ עדימ תחטבא ,ורקימ יבשחמל

 .א"נע תוכרעמ
 ,037660006 ,םחנמ ןב יכדרמ .עדימ בימ ₪
 .א"ת ,29 דרמה

 ,ןוכימ תוכרעמ קווש ,הנכות תוכיא תחטבא.
 .ןוכימ תוכרעמ תשיכר
 ,הפי קחצי .תובשחוממ תוכרעמ ללכמ =
 .ןולוח 7072 .ד.ת ,5

 .תמא ןמז תוכרעמל הנכותו הרמוח חותיפ
 הכרדהו לטניא לש םיביכרו םילכ ,םיעצמא ,דויצ

 .לטניא לש הנכותו הרמוח חותיפב
 יבצ ,ילארשי ןונמא .בושחימו עדימ דסמ =
 .א"ת ,74 ת"פ ךרד ,איעמ תיב ,03-334230 ,סנרפ

 הרמוח תריחב ,תושירד ןויפיא ,עדימ יכרצ

 .תוטישו ןוגרא ,הנכותו
 ,03-282130 .לוהינל םיצעוי ןמפוה סנטרמ <
 .א"ת ,2 תויח ץרפ

 םיבשחמ תריחב ,תוכרעמ חותינ ,ילוהינ ץועיי
 .גולטקו עדימ ירגאמ לש לועפתו המקה ,דויצו

 תותשר/א5

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 היורנזור ינב עדימ תוכרעמ זצינ
 1342206 ,ם בנזור .עדימ תוכרעמ[

 ,04-979240 ,ימלוש רינ .עדימ תוכרעמ רינ <

 .תולעמ ,42 דוסיה ןרק

 .הרמוחו הנכות תריחב ,עדימ תוכרעמ לוהינ

 ,03-429545  ,גרבליז ןליא .םושייו חותינ =

 .'ג ביבא תמר ,9 ינאשק

 םיסנניפה ימוחתב ורקימ תוכרעמ םושיי

 ,בשחוממה דרשמב יביטרטסינימדאה לוהינהו

 הנממ הרבחה םע הזוח תמיתח תעב הרבחה יוויל

 םושיי ,תכרעמה תנקתה תעבו ,תכרעמה תשכרנ

 תכרעמל הדמולה םוחתב תונכותו םיבשחמ

 .ךוניחה

 .הפיח ,22 הידבוע ,04-332019 ,רשנ לאגי =

 ףוסיאל דויצ ,ורקימו ינימ םוחתב הרמוח

 הריחב ,קווישו היישעתל הנכות תוליבח ,םינותנ

 .הנכותו דויצ תנקתהו

 ,קהוב רנבא | .סקיא.יו.יס ₪

 .תובוחר ,26 ץיבוקסומ

 תוכרעמ .תרושקתהו בושחימה םוחתב ץועיי

 ינכוסל תוכרעמ ,היישעתל תוכרעמ ,תויסנניפ

 קווישב ץועיי ,סכמ ילימעל תוכרעמ ,תוריית

 .ל"וחב םיבשחמ ירצומ

 .ןג תמר ,| ש"עת ,קראמ ק'ג ,.יא.יס.יס <

 .םינותנ יסיסב ,תרושקת

 וטגה ימחול ,03-9229490 ,יקסבשטס לאומש =

 .ת"פ ,2

 ,הכרדה ,הנכות ,הרמוח-םיבשחמ ורקימ
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 םיינורטקלא תונוילג ,תויאנובשח תוכרעמ םושיי
 .םימושיי יללוחמו
 זכרמ 027241288 ,יפצמ ימס .םיבשחמ תמס =
 .םילשורי ,745 דרשמ ,ללכ

 .הכרדהו םירקס ,םיטקיורפ ,הנכות ,הרמוח
 ןתיא .ןונכתו רוציי תוכרעמ בוציע-ת.י.מ.ע <
 .א"ת ,9 הישעתה ,03-335467 ,ןייטשקיד

 תריחב ,הרמוח תריחב ,לוהינו היישעת תסדנה
 תוכרעמ ץוביש ,הכרדהבו הנקתהב יוויל ,הנכות
 ,שונא יבאשמ ,םיינוגריא םיטקיורפב םיבשחמ
 שומישו עדימ תוכועמל בא-תוינכות תנכה
 .תויתיישעת תוכרעמב םיבשחמב
 ,גלפ ריאמ .םיבשחמו הנכות תילקספ =
 .א"ת ,50 יקסבוסוק ,0

 .תויסנניפ תוכרעמל הנכות
 היצנו תליהק ,03-4901 14 ,לפרוק ןתנוי .םדק =

 .א"ת 2
 דויצ תשיכרל םיזוח ,הנכותו דויצ תריחב

 .ןוחטיבו תוחיטב ,הנכותו
 ,02-244963 ,רנבווצ דוד .גנידיירט קיטסמוק 6

 .םילשורי ,7777 .ד.ת
 .סקלט יתורישו עדימ ירגאמ ,ינורטקלא ראוד

 לאוי  .הנכותו בשחמ יתורש ,הרותופמוק 6
 .םילשורי ,27011 .ד.ת ,4 ,םהרבא"ןב

 ;תוירפס לוהינו תמקה ;םיינרות תודסומ לוהינ
 םע ףותישב) םיילאוטקסט-עדימ ירגאמ לוהינ
 .(םילשורי-להתנוק

 ,11 .ד.ת ,055782829 ,דיווס יסוי

 ,םיידועי םיבשחמ-ורקימ יסיטרכ
 רלבמסאב הנכות חותיפ.םיידועי םיקשממ ח

 ירקובמ תויצקנופ יללוחמ .תויליע תופשבו

 םייגולנא תותוא תרמה | .םיבשחמ"ורקימ

 תרושקת ,תוגוצת ,יאופר דויצ ,םייתרפיסל
 .רשק דויצ תרקבו םיניימד ,תיתרפס

 .ד.ת ,03-250761 ,בגש יבוק .םיבשחמ בגש =

 .א"ת ,4
 .יתיישעתו יסנניפ  ,יתלהנימה רוטקסב

 תטישב ורקימ ,יקסיע ורקימ :בשחמ תורוצתב

 .םיבשחמ*ינימ רפוס ,םיבשחמיינימ ,תשרה
 תמר ןליא-רב תטיסרווינוא ,הקיוש בקעי 'פורפ <

 :בשחמב ירבע טסקט דוביע 03-7718207 ,ןג
 בשחמ ;םילודג םיילאוטסטקט עדימ ירגאמ

 .בשחמו תיעבט הפש לש קשממ ;קודקרו

 ,ןיקנייש רפע .בשחמ יתורשו ץועיי ןיקנייש *

 .הינתנ ,9 קוק ברה ,6
 סקינוי ,תרושקת ,םייקסע םיבשחט ורקימ

 .םינטק םיבשחמל יפקיה דויצו

 ,03-312017 ,בקעי"ןב ירוד ,הנכות יתוריש *

 .ןג-תמר ,7062 .ד.ת
 תוכרעמל תונכיתו ןונכית -- הנכות יתוריש

 לובוק תופשבו 616% ואו תוכרעמל תונווקמ

 .אויסרו
 ,'א 45 ןיטשניא 04-251816 ,ינועמש ירוא ר"ד ₪

 .הפיח
 העקשהה תוריבס ,חותיפ טקיורפ תוריבס

 זתנס ,הקיסומ בושחימ .קוויש ייוכיסו תיפסכה

 .בשחוממ ילטיגיד ילקיסומ
 ,8 הרוא ראב ,03-746824 ,בקעי רומדת =

 .[ג-חמר
 םיבשחמ ורקימל הנכותו הרמוח תריחבל ץעוי

 .דבלב םייקסיע םיכרצל
 ,8 ןוסליו ,03-622147 ,לגס ינב .תוכרעמ פ"ות =

 .א"ת
 ,תויקסע הנכותו הרמוח תוכרעמ תשיכר

 םיטקיורפ לוהינ ,תוריכמו יאלמ  ,ש"חהנה

 .םיבשחמ ינימלו םיישיא םיבשחמל
 .רוציי תוכרעמ חותינו חותיפ ןוכית-ןפת *
 .ןג-תמר ,8 ףסוי ןב ,03-738065 ,רהוז םולבייה

 זכרמ ,תוכרעמ חותינ ,הנכותו הרמוח תריחב

 .תויתיישעת בושחימ תוכרעמ םוחתב המשהו עדי
 תוקידבו קוש ירקחמ ,תוטישו ןוגרא ,י"פתב ץועיי

 . .תויאדכ
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 זופתהמ טגנש רפרפה
 גרבליז ימת

 ,המוציעב רפסה-תיבב השפוחה .חספה גח תפוקת איה הפוקתה
 ס"יב תלהנמ וטילחה ,םיברקתמה םיה תוחירו ץיקה תוחוחינ תורמלו
 תורוקמ לא תאצל ,םידימלת רפסמו םירוהה דעו יגיצנ ,"םיחרפה"
 .םשרתהלו תווחל ,שיקהל תנמ לע הנכותהו םיבשחמה
 לכו ינוימד ס"היב ,ינוימד רופיסה :לויטה תליחת ינפל תרוכזת)
 .(עורפה ינוימד ריצי ןה תויומדה

 תידותמ הלחתה

 קלח ןיבהל תנמ לע ,הרצק תידותמ אתחנתא ךורענ לויטה תליחת ינפל
 לש ומוקמ לע םינושה םימרוגה ןיב חוכיוה סיסבבש תונויערה ןמ
 .םידומילה תינכותב בשחמה

 וססבתה רשא ,םידחא םילוגלג רבע בשחמ תרזעב הכרדהה םוחת
 לש ומויק תליחת .הנוכמה לומ דמולה לש תינזיטרפ הדובע לע םלוכ
 דחתופ רשא ,(1924) יסרפ לש הדימלה תנוכמב התיה הז םוחת
 תנוכמ .םישימחה תונשב דראוורה תטיסרווינואב רניקס י"ע הרפושו
 לע תאזו ,דימלתה לש עוציב לכל תידיימ הבוגת ןתמ הרשפיא הדימלה
 בטיה תונמזותמו תומלוה תובוגתב ולש הדימלה ךילהת תא קזחל תנמ
 ונבשי לע תידיימ החיפט לבקמה ךלש בלכה רוג ןומיאל המוד והשמ)
 הפיא ןיבהל תנמ לע הצוחה חלשנ ךכל ךשמהבו ,תיבב ויכרצ השע םא
 .(....םיתורישה םה

 לע רותב ודמע אל רפסה יתב .לודג טיהל ויה אל הדימלה תונוכמ
 רחאל ועיפוהש םיבשחמה תא שוכרל רותב ודמע אל ןכו ,םשכרל תנמ
 .ןכמ

 םלוע לכ תא ריבעה רשאו ,תונורחאה םינשב לחש םוצעה יונישה
 תכרעמ תא םג לטלט ,םיריעזה ןדיעל םירואזונידה ןדיעמ םיבשחמה |
 .השק הלטלט ךוניחה \/
 ,בושמ ,ידיימ קוזיח ,הדימל תנוכמ ,ומכ םיביבחו םירכומ םיגשומ | |
 .םוימויה תפש לא ורזחו קבאה ןמ ורעונ ,דועו שנוע ,יבויח לומג |
 גשיהב תויהל וכפה הדימל תנוכמ תרזעב דומיל לש תונורתיה לכ |

 אל םייתיבה םיבשחמה קוש לע ךוניחה תכרעמ תפקתמ ,ןכאו .די ן
 .אובל הרחא |

 ןוכדע ךילהת -- המהמתמ ןיידעו המהמתה רחא ךילהת םלוא |
 .שדחה ןדיעל םייגולוכיספ-םייכוניחה םיגשומה |
 -לאה רודיבה יעצמא לש תיביסמ הפקתמ זכרמב םייוצמה ונידלי |
 לש "םימימת" םידלי םתואל רתוי םימוד םניא ,םימכחותמה םיינורטק |

 -עתהו םביל תמושת לע תורחתה .םישישהו םישימחה ,םירשעה תונש
 וז תורחתב תולשכנ תוידומילה תונכותה תיברמו ,רתוי השק םתונינ | /

 .ץורח ןולשיכ
 םיבשחמה ריעז לש תונורתיה םילצונמ אל ,ראשה ןיב ,וז הביסמ

 ידירש תא אוצמל וליפא ןתינו ,לוקהו עבצה ,הקיפארגה םוחתב ו
 -עופה םיפוסמ םע םילודג םיבשחמ תומדב םיירוטסהה םירואזונידה
 .הסג הקיפארג םעו ,לוקו עבצ לכ אלל םיל

 ?והשלכ אשונ דומלל רתוי ךשומו קתרמ דציכ :תמאה לע ודוה |
 יספו ואדיו יטרס תועצמאב וא םיטוטרשו תורבחמ ,םירפס תועצמאב |

 ?םיקתרמ לוק
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 תוקרי ראש
 לע דבכנה תווצה רתוומ ,חספה גח יהלשב עצבתמ ונלויטש ןוויכמ
 הנמה בכרות םתרזעב .תוקרי ראש הנושאר המיעטכ רחובו ,רורמה
 :םיבשחמה תחורא לש הנושארה

 םיקחשמ
 תללוכ היצנידרואוקה רופישו לוגרית תרשפאמה םיקחשמה תשק
 דליה עגופ םהב ,ךרה ליגל םינהמו םיטושפ םיקחשמ דחא דצמ
 יקחשמ ינש דצמו ,םיסרפ גישמו לסל עלוק ,םיפפועתמ םימצעב
 -וכמ ץורימב "גהונה"מ תונמוימ םישרודה םימכחותמ היצנידרואוק
 .דחאכ םירגובמו םירגובל םידעוימו ,תוינ

 םגו) םהיטויס רוקמ תא םיווהמ הלא םיקחשמבש םיחלצומה
 ,החלצה אלל -- םילדתשמ רשא ,הדמולה יבתוכ לש (....םתארשה
 ךכל םיפאושו ,דליה לש ותונינעתהו וביל לע תורחתהל -- ללכ ךרדב
 בהוא אוה הב הדימ התואב ,םהיתודמול לע דובעל בהאי דליהש
 .םינושה בשחמה יקחשמב קחשל

 תואקתפרה

 יקחשמב םייוטיב תא םיאצומ ןויגיהה תניחבו הבישחה ירגתא
 תא תועבוק בשחמה לומ בשויה לש ויתוטלחה םהב ,תואקתפרה
 לומ םיטנפוהמכ םיבשוי םיקחשמה .ךסמה תרוצו םינינעה ךלהמ
 ךלהמב ועלקנ הילא הרצה ןמ תאצל דציכ םיבשוחו םיבשוח ,בשחמה
 .ופוסבש דחוימה סרפב תוכזלו קחשמה תא חצנל דציכ וא ,קחשמה

 םיאלפומ םיקחשמ םייוצמ ,הלאכ םיקחשמ לש ל"וחמ תואמגודב
 .דועו הירוטסיה תרכה ,תודרשיה לש

 םירקיה ונדימלתו ,תואקתפרה יקחשמ תיישעת תחתפתמ ץראב םג
 תונוכתמב להנתמה ך"נת רועש לומ המלש האנהב (הנושארל) ובשי
 ,רופיסה תויומד ,הפוקתה תרכה שרוד רשאו ,תואקתפרה קחשמ
 תא רתוי בוט ורכזי תעכ יכ קפס ןיא .םיטנוולרה הדובעה ילכ ,הלילעה

 1985 "נוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ
 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 ולא-יא תורמל) ! הריבכ החלצה .בשחמה תרזעב ודמלש רופיסה ןכות
 .(דיתעב ורפושי קפס אלל רשא ,ןויגה תולקת

 גירחהו םיאתמה

 הנוש גוסל תווצה ירבח ורבע ,תושגרתהו קחשמ ,האנה לש רקובמ

 .ןחבאלו ןמאל תדעוימה וז -- הדמול לש ןיטולחל
 !! תחלצה -- ?תרכז ?תנניש

 רמוח תא לגרתל ולחהו םיפוסמה לומ ובשיתה םיביבחה ונידלי
 .ןוחבאה בלשל ורבע ןומיאו ןוניש רחאל .בשחמב עבקנש דומילה
 תושירדל םימיאתמ םיחרפה ס"יב ידלי -- הלודג התיה החמשה
 ותוא וטלפ תעכ ,בטיה ותוא וסעל ,רמוחה תא םיריכמ םה !בשחמה
 .החלצהב

 וא רמוחה תרכהב לשכנרשא ,ןלציל אנמחר ,גירח םהיניב היה וליא
 ,ולגרתל תכרעמה הנכומ התיה ,הפוצמה ןמ הכומנ תועידי תמר גיצה
 תנמ לע ,הרומ לש הבידאה ותרזעב ףסונ ןונישב ול רוזעלו ונמאל
 .החלצהב תוניחבה תא רובעל לכויש

 םירוהה ,ךילהתה ןמ ידמל וממעתשה םידליה יכ ןייצל רתומל
 היווחל וכזיש הווקתב ,םוקמהמ תאצל וחמש םלוכו ,דואמ ובזכאתה
 .אבה םוקמב רתוי הנהמ

 -חייתהה .תפייעמו תיניצר ,הדבכ התיה םהינפב הגצוהש תכרעמה
 ,(ןוחביאה ןפ) בשחמ תרזעב דומילה לש דבלב דחא ןפ לא תוס
 הז גוסמ םירצומ .ונתפוקתל םיאתמ וניא ,םירחאה םינפה לכ תחנזהו
 םהלש תורחתהו ,הנומתב דרשיהל תַנִמ לע תושק "קבאהל" וכרטצי
 ,הנחתופתש הלאכו ,קושב תומייקה תויתריציו תוקתרמ תונכות לע
 .תונורחאה תבוטל רתויו רתוי היהת

 ןומיאה תכרעממ הצורמ דואמ אקווד איה ןובשחל הרומה :הרעה)
 תביתכ לש תוכורא תועש ךוסחלו ,תוכר ול רוזעל הלוכי איה .ןוחבאהו
 .(ובילב טילחה -- "וקמועל אשונה תא קודבל ךירצ" .םינחבו םינחבמ

 רודה ינפ
 ורבע ,(?םצעב ,המ תא) החלצהב ורבעו ונחבוא םידליהש רחאל
 .לילצו עבצ יעפוש ,םייתיב םיבשחמ -- תרכומ ךא הנוש תכרעמל
 םיבשחמה יגוס .הז בלשב הילשא קר וז ךא .רתוי דורו הארנ םויה
 תונכות םיעיצמ ,ךוניחה תכרעמ תושרל םידמועה םינושה םייתיבה
 .תוכשומ יתלב ךא דואמ "תומכח" ,תועשעשמ אל תוידומיל

 ,תוכחותמ םיקחשמ תונכות גיצהל "םיעדויה" םיבשחמ םתוא
 ,דועו הגיהנו הסיט לש (םירוטלומיס) םיניימד ,םיריהמ םינמ-קפ
 םרובע תוקפוסמה תוידומילה תונכותה -- םהימורעמב עתפל םיגצומ
 קר השענו ,ללכ ךרדב ,בולע הקיפארגה בוליש :תומימתו תובולע תוארנ
 םמעשמ ךפוה הבוגת לכ לע דימלתל ןתינה בושמה ;םייתפש סמכ
 לש ופוסבו ,ינכימ תויהל ךפוה ולוכ ךילהתה ;דליה יניעב בשחנ יתלבו
 .תוקיתעה הדימלה תונוכמ לומ הבישימ הנוש וניא רבד

 ?חופתה ןמ סגנש רפרפה רתתסמ הפיא

 רתוי תויתיווחו תויתריציל תודמולה תא ךופהל ידכ םישענש תונויסנה
 .םיקפסמ יתלבו םייקלח תונויסנ םה

 רחא הנהמ םירפרפ דייצ םידליה ינפל גיצה דחא חלצומ ןויסינ
 -ישה ךא .קפס אלל ,האנ ןויסינ .האווסה יעבצב םיווסומה םירפרפה
 לצנלמ דואמ קוחרו לבגומ ןיידע אוה הז ןויסינב השענש םיעבצב שומ
 הווהמ הז ןויסינ -- ךכל רבעמו .בשחמב תירשפאה םיעבצה תשק תא
 ןיא ,םימדוק םיאשונ ןיא :תויכשמהו רשקה לכמ תקתונמ הדיחי
 יעבצ אשונב ,לוכיבכ ,ליחתמ היגולויבה דומיל .םירחואמ םיאשונ
 .העש יפל ,םש םייתסמ ףאו ,עבטב האווסהה

 ?דיתעה תמגוד

 !םיביבחה ונידליל דיתעה ןפוצ המו
 צצה הרשפיא תווצה ירבח לש הנורחאה םתנחת

 דוע הנניא הדימלה תנוכמ :דיתעה לא ןובאית
 כ קתרמה רועישהו ,קסידואדיו לא רבוחמ בשחמה
 האווסה יעבצ -- אשונ תת .עבטב תויח תולגתסה -
 .םיגד לש האווסה יעבצ -- אשונה תתב

 .םיגומלא תינושב םיגד תבשומ לש יתימא םוליצ עיפומ גצה לע
 תניפב .הב םייחה םיגדהו םיגומלאה תינוש לע ילוק רבסה -- עקרב
 זזה" -- הרומ ילוקה רבסהה .הכח לש סרק הקיפארגב ריוצמ ךסמה
 ."תינושב םיגדה תא גודל הסנו ,קחשמה טומ תרזעב סרקה תא
 לכ .הנהו הנה םיטש ולאשכ ,סרקה תרזעב םיגדה תא "גד" דימלתה
 .ךסמה ןמ םלענ ,דוצינש גד

 םוליצה רמגנ םשו ,ףוחה לא םימה ןמ גידה אצוי ,גיידה םות םע
 לש תוקיטסיטטס תועיפומ גצה לע .רבד לכל בשחמ גצל ךפוה גצה
 תא תונווכמ תולאש רפסמ .תינושב םיגרה יעבצ יפ לע ,השענש גיידה
 לוכי אוה זאו ,םהיעבצב םיטלובה םיגדה תא גד יכ הנקסמל דימלתה
 םיגדה תא דוצלו רתאל תנמ לע םעפה ,םיגומלאה תיווש לא בושל
 .רתוי םיבוטה האווסהה יעבצ ילעב

 לע ומקמלו ,רחא ןמס זיזהל דימלתה לוכי ,גיידה ךילהתל ףסונב
 אוה תוטעמ תוינש ךות .ךסמה לע עיפומה רחא םצע לכ וא גומלא ,גד
 ךרוצה תדימבו ,רחב וב םצעה לע טרופמ עדימ גצה יבג לע ארוק
 .רתוי וילע תעדל רחבש םצעל תומיאתמה לוקב תומגדה םג הנייהת

 ואדיו תונומת לע ןעשנ ,יתימא ךילהת אוה הז הדימל ךילהת
 -ולונכט םיעצמאב רתויב ןכדועמה עדימה תרבעה רשפאמו ,תולועמ
 יושע דימלתה .קתרמ ךילהתל דומילה ךילהת תא םיכפוהה םינימז םייג
 אל ןיידע הבש הפוקתה לא ,"תיעבטה תונרקסה תפוקת" לא בושל
 .םיגשיההו םינויצה רחא ףררימב ותונרקס התחשוה

 רבד ףוס

 .יאוולה ?דיתעה לש דומילה תכרעמ היהת ןכא וז תכרעמ םאה
 תירשפא יתלבל התוא ךפוה וז תכרעמ לש הריחמ הז בלשב

 סינתינ יתלב ויה םירואזונידה ןדיע יבשחמש הדימ התואב ,הגשהל
 .הגשהל

 לכותש "הדימל תנוכמ" ןכתית יכ הארנ ,הנושארל ,התע םלוא
 םיטנמלאה לכ תא לולכת וזכ תכרעמ .ןחבאלו לגרתל קר אלו ,דמלל
 .לוק תכרעמ ,םכח יפארג גצ ,בשחמ -- אשונה תגצהל םישורדה

 ,םיירוטסיה םיטרס םיללוכה עדימ ירגאמ לע ןעשית הלוכ תכרעמה
 -פולקיצנאמ תוטקולמ תויצמרופניא ,תופמ ,רבסה יטרס ,עבט יטרס
 .דועו םינוש םירפס ,תויד

 תציחלב תאזו ,רועישה ידכ ךות עדימה לכ לא עיגהל לכוי דימלתה
 םיצע ריכי ,תורחא תוצראב רקבי ,עבטה תא ריכי אוה .דבלב רותפכ
 .םויכ םייקהמ המכ יפ הבר האנהב תורז תופש דמליו םירחא

 לע דקמתתו ,הרומה לש ודיקפת תרדגה הנושת וז הפוקתבש ןכתי
 אלו ,דועו הדימלל ךוניח ,יתרבח ךוניח לש רתוי םיבושחה םיטקפסאה
 המכ יפ הליעיו הנהמ הרוצב רבעוי רשא ,עדימה תרבעה לש דצה לע
 ,תבשחוממה הדימלה תכרעמ ידי לע

 עב ונמייסו קוחרה רבעב ונחתפ .םעפהל םייתסה ונלויט ילואש דיתע
 .ונל ןיתממ

 .השק תיפוסוליפ היעב ?ףידע םהמ הזיא
 ?ךכ לע םתא םכתעד המ



 םיאבשחמ ירשק

 יראטא יבשחמ ילעב םע רשקב ןינועמ
 "כ יתושרב .עדימו הנכות תפלחה .םייניצר
 בדנ .תופשו םיקחשמ -- תונכות 0

0,. 

 יראטא לע תונכתב םירועש ןתונ 14% ןב
 .08-474450 בדנ .תובוחר רוזאב

 ואדיו הרוקפס ילעב םע רשק רוציל שקבמ
 ומכ .הנכות תפלחה/תיינק ךרוצל 8
 ןופלט זועמ ןתנ .א!%א םאתמ יתושרב ןכ

6. 

 הרטקפס ילעב םע רשק רוציל ןינועמ
 ןתנ דדוע עדימו תונכות תפלחהל ואדיוו

3" 

 יגוס לכ בתוכ יאמצע םיבשחמ תנכתמ
 ינימ ורקימ םיבשחמה יגוס לכל הנכותה
 דמענ קחצי .תוכרעמ חותינ ללוכ ,םילודגו
 .027816796 ,91240 םילשורי 24208 .ד.ת

 בשחמ ילעב םע רשק רוציל ןיינועמ
 תובוחר 30/7 ארזע דנב הירא יראטא
1 08-488490. 

 :הרמוח

 + דחוימ פייט + 64 ןוגארד הריכמל
 םיקחשמ 80 + םיישדוחל תוירחא
 , תפש לע םירפסו תורבוח + קיטסייו'ג
 .קיסייבו הנוכמ בשחמה לע בר רמוח ןכ
 ינורש לייא .הנכותהו הרמוחה
4 

 גוסמ קיטסיו'גל םאתמ הריכמל
 םורטקפסה בשחמ רובע "ןוטספמק"
 .בשחמל 5881 ןצחל ללוכ םאתמה
 ללוכ יוגיהה תוידי יגוס לכל םיאתמ
 047704064 ינדל תונפל 01/1א%1101-ה
 .ןיקצומ תירק 26360 1047 .ד.ת

 + פייט + "ק 64 ןוגארד הריכמל
 + הנוכמ תפשב םיקחשמ 60 + םירוביח
 + םישדוח 4-ל תוירחא + תואקתפרה
 רפסו קיסייבל הכרדה רפס + קיטסיו'ג
 + רלכמסא + הנוכמ תפשל הכרדה
 ןג-תמר ינורש לייא ! האיצמ ריחמב רוביד
4 

 בוט .םיבשחמל קיטאמוי לוקמשר הריכמל | = |
 067748993 םילקש 55,000 םורטקפסל
 .(ברעב)

 תוינכות 18,64 ןוגארד !! ! ףוחד הריכמל =
 +  קיסיבב תונכות רפס + הנוכמ תפשב
 קחשמ תוידי 2 + תירבעב הכרדה רפס
 תחפשמ 051-30583:לט ןינועמה לכל
 רדירפא 16/36 ןהכ-ילא 'חר סקיספיל
 4 דועל תוירחא) 78322 דוקימ ןולקשא
 (םישדוח

 .שדחכ ,תורפסו א!2-73ו פרש תונמדזהב =
 4 רטולפ) תספדמו דרוקרפייט ללוכ

 ,רלבמסא ,לאקספ ,קיסייב ,(םיעבצ | -

 ,(הדיל תופמ רויצ) תיעוצקמ היגולורטסא
 .שב-שש ,טמ-חש ללוכ םיקחשמ הברה
 .0527550775 -- בדנ

 וא/ו יראטא היזיולט קחשמ הריכמל
 18 יליזרב 'חר .סייו ףסוי .ריילקניס בשחמ

 .04-719367 29000 םי"תירק

 + ןייוצמ בצמב ?א9א ריילקניס הריכמל
 .םיקחשמ רפסו הכרדה רפס ,חוכ קפס
 ןמורל תונפל 1887/16 'ו רוזא דודשא
 / ףילחהל ןיינועמ ןכ-ומכ .(ברע)
 יראטאל תופשו םיקחשמ רוכמל/תונקל

 .םיטקסיד ג"ע א0

 תידי + פייט + 64 ןוגארד רוכמל ןינועמ
 בצמב םיקחשמ 02 לש תפסותבו קחשמ
 יפר ןומרח .תוירחא ללוכ הספוקב שדח
 03-596552 םי"תב 59558 11 בוכורוב
 תילגנא הכרדה רפס תפסותב בשחמה
 .תירבע

 + 48% םורטקפס רילקניס בשחמ הריכמל
 תונפל 1708-ב הכרדה רפסו קפס
 .ק ,ץיבקשורג תקרב ןריל וא 3
 .26381 ןיקצומ

 פיט + 52 400 יראטא בשחמ הריכמל

 ןמטלא ןועדג .םירפס + קיטסיו'ג
 .(תבשב אל) 6

 תופשו םיקחשמ ,'ק 48 םורטקפס הריכמל

 067748993 ודוד .תונכת

 תונכות 140 + 48% םורטקפס הריכמל
 קיטסיו'גל סייפרטניא + תולועמ
 ןופלט .קפס + םירפס 8 + א6חוקצוסח
 .8200"ב 7
 קחשמ לש הטסק ללוכ 2א%1 הריכמל
 .037-900834 .לט רוזמ
 תבחרה + 'ק 32 ןורכיז תבחרה + ססקט
 וגול םילודומ ינשו םירפס + קיסייב
 ,חספ ילא ,יוגיה תוטומו + הקיטסיטטסו
 .08-459971 .לט .ןענ ץוביק
 ץאואדמא ק1.סדד'מא א(6ע-40 תספדמ
 תספדה ,ההובג תודח ,םיעבצ העברא
 העבראב עבצ לכב םילדג העשתב טסקט
 םיטע + הקיפארגו םיפארג ,םינוויכ
 א"ת 17 זזה רלדא ןורי .8200 הפלחהל
 .(צ"החא) 7
 תונכות 200 + 32 ןוגארד ףילחהל ןינועמ
 +  קיסייבב תונכות תואמ + רלבמסאב
 .64 ןוגארדב הכרדה ירפס + קיטסיו'ג
 עדיו םיקופ םירפס תונכות רכומ ןכ-ומכ
 26 דלוס הטירנה ררל בקעי .ןוגארדל
 .0379327763 .49532 הוקת-חתפ
 םיקחשמ ,רכמיהל בייח .םורטקפס
 ןיב .תינכותה לקש 500-ב םורטקפסל
 תפש ,תוינוכמ ץורמ ,גנוק-גניק םיקחשמה
 " ! םורטקפס ירפס לכ תמישר ,הנוכמ
 "ב ((0-3ם) םידמימ 3דו ,וגול תוינכות
 .יבג !דועו הדיחיה לקשש 0
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 + שדח טעמכ 48% םורטקפס -- הריכמל

 תוטסק םירפס 5 + שב-שש + פייט
 ,065798686-ל רשקתהל ,תויונק םיקחשמ
 .רקובה תועשב אל

 \-ל תוירחא + 64% 64 ןוגארד הריכמל

 םיקחשמ 60 + םירוביחה לכ + םישדוח
 קיטסיו'ג + תואקתפרה + הנוכמ תפשב
 +  הנוכמ תפשלו קיסייבל הכרדה ירפס +
 + רוביד + רלבמסאסיד + רלבמסא
 ןג-תמר ינורש לייא ! האיצמ ריחמב פייט

4 

 םע 115% סטנמורטסניא ססקט הריכמל
 הירפס תלודומ 161006" תספדמ
 .רפס ,יאנש ,םייטנגמ םיסיטרכ םייטסיטטס
 'חר סדנומיס ףסוי .02-824924 ףסוי

 .םילשורי 24 םירכובה

 80 תוריהמ וימאותו לפאל תספדמ הריכמל

 :ןופלט .לבכו סיטרכ + בוט בצמב ש"מס
 (הדובעה תועשב) ןזח השמ 6
 דוקימ הוקת-חתפ 34 םינג ןיע 'חר :תבותכ
 .גיצי רעש יפל 5350 ריחמ 4

 תינועבצ היזיולט + 6809 רלבמסא
 דועת + (תינקירמא הטיש) 9" א 86
 קיסייב דומילל ןיוצמ .םיירוקמ תורפסו
 .412180 ןופלט ןהכה ביני .רלבמסא תפשו

 :שדחכ ₪ לדומ יסיביב בשחמ ! הריכמל
 רתוי + פייטל רוביח + 32% .84-טסוגוא
 ,תרופ :תופש ללוכ תוינכות 100-מ

 בשחמה רפס + בחרומ קיסייבו ,רלבמסא
 לבוי 067-72887 .(תירוקמה הזיראב לכה)

 .ןובזס

 ןנוכ + ןיוצמ בצמב 64 רודומוק הריכמל
 2 + פיט + םותכ רוחש רוטינומ +
 תונכות 150-מ רתוי + יוגיה תוטומ
 דוד .דבלב 8799-ב םיעגשמ םיקחשמו
 ,0527553759 ןקייצ

 יוגה טומ + 11 רוספורפורקימ הריכמל
 3 + היזיוולטל םאתמ + םיקחשמ +
 -פייטב שומשה .תירבע + רזע"ירפס
 .לפא לש תונכות םאות בשחמה .יתייב
 "תירק 8-זמר ןונו ץפ .2008 (עיתפמ) ריחמ
 .047440554 28000 אתא

 תונכות 250 + 48% םורטקפס הריכמל
 + םיקיטסיו'ג ינש + תוידומילו םיקחשמ
 וגול ,תרופ ,לקספ תופשו םירפס
 .03-943773 איגל רשקתהל .רלבמסאו

 תירבעב תורבוח + 32 ןוגארד :הריכמל

 תפשב תוינכות 100-ל לעמ + ,תילגנאו

 .04-714794 ולש ןרוא .קיסייבו הנוכמ

 + םירפס + פייט + 20 קיו הריכמל
 ןבואר 3% תיפארג הבחרה + םיקחשמ

 .םירהצה רחא 4--7 תועשב 3

 32 ןוגארד לש םיקופה תמישרב ןיינועמ
 השמ ןגי .םיקחשמ ןתא הרומתב
0 

 יהל תובייזו ריתוטדרוה לב

 ביי רגופל ו\א|ו (דוסייט ללוב) .חאלמה
 יהצלב הערו\ה חספדהל רורגל הלובי היא ברטמחה .\צדח םפוטב

 רוחה .רורב\

 ,ינועבצ רוטינומ ,64א רודומוק הריכמל

 .פייט יבג לע תנווגמ הנכותו ,קחשמ תוידי

 .04-234491 הפיח

 תוכר תוינכות ללוכ 32-ןוגארד הריכמל

 בר רפסמו קחשימ תוידי םירפס ,תונווגמו

 .04-750326 ךורב ,תונוש תורכוח לש

 + סייפרטניא + 48% םורטקפס הריכמל

 + תונכות + קיטסיו'ג + ביירד ורקימ

 .03-347656 ץיברוה שיא יש .םירפס

 200 + קפס + 48% םורטקפס הריכמל
 ינוס תוטלק יבג לע תונכתו םיקחשימ
 לע רמוחו םירפס לש בחר ןווגמ + דבלב
 יקסניבטרא יבוק .200% בשחמה
0, 

 תטסק + פייט + 52% ,400 יראטא
 .03-478897 דדוע .םיקחשמ
 לכ םע סטנמורטסניא ססקט הריכמל
 תוידי ,פייטל רוביח ,םישורדה םירוביחה
 תוינכותו םיקחשמ ,בחרומ קיסייב ,יוגיה
 האיצמ ,ךומנ ריחמ .ץועייו דועית ,תובר
 -חתפ 28/13 ןמשירפ ,'ץיבוביל ןר .תיאדכ
 .49421 הווקת
 + ןיוצמ בצמב 48% םורטקפס הריכמל
 ,קיטסיו'ג + דחוימה ספרטניאה ,תספדמ
 םיירוקמ םיקחשמ ,תספדמל ,רינ לילג
 .איג 0527557488 םירפסו
 + חוכ קפס + 16% םורטקפס הריכמל
 ףילחהל ןינועמ ןכ-ומכ 8100-ב םירפס
 .ק ר'צייפ קילומש דרטסמאל םיקחשמ
 .04-708682 קילאיב
 (םישדוח 7) שדחכ 48 םורטקפס הריכמל
 .יחצ ברעב 027527831 .דומיל ירפס ללוכ

 הנכות

 םורטקפסל הנכות רוכמל/ףילחהל ןינועמ
 יותס דריע .64 רדומוקו יס.יב.יב
872 

 !ףוחד .4 רודמוק ב

 04-929556 :ןופלט

 ומכ םורטקפסל םיקחשמ הפלחה/הריכמל

 תרומת םידשה יחסכמ תא תתל ןכומ ןכ
 תירק 23/9 לרב ,ןזח ילא ןטוש קסצוווסח
 .067749755 הנומש

 לש םיקחשמו הנכות ףילחהל הצור יתייה

 הנבי 226 ד"ת יול ידוד 64 רודומוק

0 08-437333. 

 וודומוקל גוס לכמ תונכות ףילחהל ןינועמ
 ,02-232527 רמוע (תוטלק לע) 4

 תושדח תונכות 200-מ הלעמל לש רחבמ

 וא הטסק לע .יס.יב.יב בשחמל הילגנאמ

 ,תוקיסומ תואקתפרה יקחשמ .טקסיד
 דועו תוביהרמ תונומת ,דייכרא יקחשמ
 .יאתבש יגד 868871 םירחא םיבר

 תונכות ללוכ 48% םורטקפס הריכמל
 וגול לאקסאפ ,תואלכט ,םיצבק לוהינל
 םילקש 230,000 םיקחשמ רלבמסא
 .ברעב 3

 + ןנוכ +  לפא םאות בשחמ הריכמל
 בצמב לוכה תורפסו תוינכות + רוטינומ
 20/4 תונליאה ונורב רימש תונפל שדח
 .04-989858 לאימרכ

 ,64 רודומוקל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ןנוכל םישדח םיקחשמ יתושרב .ןנוכל קר
 הפי הקיפארג םע \ כש:א'ז0א1:8 םגו
 האפס 80 א 01 16 א1%% :ןוגכ
 04780030 בגוי ידוא .דועו
 5000-ב רוכמל ןכומ ,64 רודומוק ילעבל
 םיפיהמ ,וברוט + םיקחשמ העבש לקש
 ןפלטל אנ ,רודומוקל שיש םיבוטהו
 .(לבוי) 057-950017 וא (ויז) 46

 יטלפ/יטלק רודמב םויסרפ יספווט

 ג רוש הבר ד\וריהבב זוצבצל זחא הליט -- פרה \א -- ב\תב .בריחל םיל 3סדע ליבה ה\ ספוט לוע אירט\ רורברי-בחבב בחב

 \6 ₪7 רזוטר\ה לע רוווטל לבוג א בלב םייטרפ םיארוטמ תוער\ה םיל בט \גא .םילחה םיצול?צב ללביהל םי

 בב ל רווטל וול רוזט אא .זו\טרומה \בוזל חו\ירחאב חאשוו הוי א\ והלב דווחב

 הזולצהב .6לפ לה זווריבוז יראה הוצב \ייצ\ הפטטוב םפוטה זחא חל ."הבוו ףווטה לב" םיסב לע הומסר\פת זווט

 ס ףילחהל ןינועמ
 | ( 6 דארטסמאל

 03-7786294 ינדל

 רודומוקל תופשב ןיינועז

 מילוא :ןוגכ םיעגשמ םיק
 ו ףילחמ .דועו גנוק-יקנוד
 037716196 ונוא תירק 1! ל"קק ,םיקחשמ

 ."תוטסק לע לכה" .ןורוד

 || לפאל תונכות ףילחהל /רוכמל ןינועמ

 הרבגלא דומיל :תוידומיל תונכות יתושרב
 דועו טוליפ ,תילגנא ,הקיסיפ ,םיליחתמל

 תונוש תונכותו ;תופש ,םיבר םיקחשמ
 .03-494724 םדא .תופסונ
 יקחשמו תונכות הפלחה/הריכמל
 / םיטילקת תתל ןכומ 64 רודומוקל
 ב םג ןינועמ .םילועמ םיקחשמ
 .הנטק ל/ש היזיבלט וא רודומוקל רוטינומ
 ,לגנא ליגי 4

 ההובג המרב םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 תא גישהל תמ דחוימבו 48% םורטקפסל

 וואס [כהצ א
 םהימודכו ?גאאסא אאו6 1 1
 .037854586 הדנרימ ריאי

 ןתא 11 לפאל קופהו קיפה תמישר תרומת
 הונ 1 רבונד ןירג ןדיע .םילועמ םיקחשמ
 .60986 :דוקימ 2439 .ד.ת ןסונומ
 תונווגמו תובר תונכותו םיקחשמ יתושרב
 וא ףילחהל (פייט וא ןנוכ) 64-רודומוקל
 תונכותה יגוס לכב ןיינועמ .רוכמל
 תוינכות דחוימב הבוט המרב םיקחשמה
 .םילילמת ידבעמו ,תויקסע ,תויטסיטטס

 .047243881 קציפמ דוד



 םלענה רופפורפ"ורקימ
 .םיבד תונודתי דבוחב ןמזט (ק= וו 2 רוספורפורקימה

 .ןיתונודתימ קלח ןלהלש הבתכב

 טרפיירוגירש

 .ולשמ םיידוחי תונורחיו לפאה תונוכת תא בלשמש בשחמ אוה 2 רוטפורפררקימ

 הובנה ךומ) דוקימב הקיפארנו טסקט בולישב אזה בשחמה לש לודנה זנזדתי

 רתוי קיפהל ךל ורעפאיע םישומישו תובזחכ םיאבומ ןלהל .דחא ךסמב

 .ךלש רוספורפהמ

 םיכרע תאידקו יוניש

 ןורכיזהמ
 שמתשה תמייוסמ תבותכ ךרע תונשל ידכ <
 :ןלהלדכ 08% הדוקפב
 2088 1. (0-- 65535 ךרע) | ,0(.1-- 255 ךרע)
 שמתשה תמייוסמ תבותכ ךרע אורקל ידכ =
 :ןלהלדכ 75% הדוקפב

 ץאואד ץתתא(1)
 0-65535 ןיב רפסמ גציימ | רשאכ

 טיועקמה חול
 ןורכיזכ דקפומ םישקמה חול תאיוק לע
 הכרע תא הנשמ (ינורשע) 39 תבותכה .א(39)
 תינכות תאבומ ןלהל .ץחלנש שקמל םאתהב
 תומולגה תויורששפאה תא המיגדמה הרצק
 :39(2668)ב

 10 א מאו שא (כפ) שא6דדסא ץא008 או
 20 א - א (39)

 3 וז א + < דופא ץאואד "ו וה"
 40 ו א -24 דווקא ץאואד "אושו"
 50 1 א -30 1182 ץאואד "0סועא"

 60 = א פצ -36 א ץאואד "שק"
 0 ו א שצ -4 דוא ץחואד 6157 וא וו"

80 010 

 ךסמ לדוג
 לדוג לע טולשל לכונ תובותכ עברא תרזעב
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 :ךסמה תולובגו
 (1) 32 -- (0-39 םיכרע) ךסמה לש ילאמש לובג

 (2) 33 -- (0-40 םיכרע) ךסמה לש ינמי לובג

 (3) 34 -- (0-22 םיכרע) ךסמה לש ןוילע הצק
 (4) 35 -- (1-24 םיכרע) ךסמה לש ןותחת הצק

 ךסמ עגפי םירתומה םיכרעהמ גורחת םאב :הרעה

 .טסקטה

 קיפייבב תוינכוהת לדוג

 הנוכמ תבושכו
 קיסייב .א

 דילקנ א-ב קיסייבב תינכות לדוג תעדל ידכב
 :בשחמל

 ץאואד (קתפא (וספ) < פפא (110) 526 - (ץא
 + (103) קמא (5256)104))) 1024; א"

 הנוכמ תפש .ב
 תינכות ךרוא אדוול ולכוי םכיניבש םיננוכה ילעב
 :ידי-לע 8.0% רחאל הנוכמ תפשב
 תא ואד( שפע א (43616)+ קמא (256*)43617) 1024, *א"
 םיקלחמ תינכות ךרוא תעדל ידכ :םיננוכה ילעבל
 .4.257ב הלש םירוטקסה רפסמ תא

 תדוקנל ףךילחה

 וקו 0ז דסיה
 םתושרבש םיבר םיתנכתמ םילקתנ הב הייעב

 וקו סז ד0-ל המוד הדוקפב שומיש איה ,בשחמה

 רוספורפ -ורקימב תמייק םנמאש) לפאב תמייקש
 עצומ הדוקפל ףילחת .(הנוש השומיש לבא 2

 :ןאכ

 הקו ד עפ א(כ24) + תשא(256*)225 211 256(8)
 10 א. (תויוצר תוטאנידרוק)

 תוניטור ,תובותכ

 םייועומיוע םיכרעו
 0-8 ןנוכ תלעפה
 5 א1/-וו תביתכו ךסמ יוקינ
 60 לאמשל ןימימ ךסמ יוקינ
 60 גולטק
 20 21425 דלקותש הדוקפל תיטמוטוא הציר
 א בשחמ תענתה 85%11 רחאל
 א 6) ןמסה לש יכנא םוקימ
 1 (37) ןמסה לש יקפוא םוקימ
 ו רוטינומה תינכותל הסינכ

 ועדי רוספורפ-ורקימה ישמתשמש הווקמ ינא
 הבוטה ךרדב ותוא לצנלו ונממ ברימה תא קיפהל

 .רתויב

 םיבשחמז םישנא קש ?יעפ ארוק וניה טרכ''ר גירש

 נשחמ יקעב | תחמשלו טתחמשל | .ישיא

 הסנמה רמאמ גירש זנל בחכ -- 2 רוטפורפ ורקימה

 תריציל .םילכה לא אבחנה בשחמה לע דוא ךופשל

 . 03 /749215-ל רשקתהל ןחינ -- ומ'ע רשק

 1985 יי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 תעפשה
 [ז> יבשחמ
 הטלחההלע

 הנוכנה

 םע ,דימו ,דדומתהל"דרקפ טלויה"תרבח לע היה ,תובר אל םינש ינפל
 ףקיהב םוצעה לודיגה חכונל הליעיו הריהמ תוכרעיה :הבוט"היעב"
 ןווגמ תקוושמו תרציימ ,תחתפמה הרבחכ .םלועב הלש תוליעפה
 ןורתפ הל שרדנ- םהלשרוצייה יבלש לכ לע- םכחותמו בחר םירצומ

 .ינשדח
 תכרעמ תא הנושארל וגיצה"דרקפ טלויה"לש תוחומה :האצותה
 ,(או אט ץא(דאואב אססט6דוצהצ ואצצעסתא)רוצייה ןוירפ

 התיה תינורקעה הסיפתה .ולוכ םלועב היישעת ילעפמ תתרשמה
 םיינכטו םייקסע םימושייל - תבלושמ םיבשחמ תכרעמ :תירוקמ

 .דחאכ
 תכרעמל לעפמב דוקפתה תומר לכ לש השיג :חטשב םושייה

 ילבקמ לש םיהובגה תונולחל דעורוצייה תפצר ןמל ,תחא םיבשחמ

 .תוטלחהה
 תשמגתמ תכרעמ לש ,טעמכ ירשפא יתלבה ,בולישה :הטישה

 .תויטרדנטס תונכותב (6ו860ת11266)

 ,ןוירפה תרבגה :הנותחתה הרושב דימ תאטבתמה תיגולונכט המורת

 .קושב אוהשיוניש לכ תארקל הריהמ תוכרעיהו ,תויולעה םוצמצ

 הלא לכ -יוזיח תלוכיו הזועת ,11: ישנא לש תיגולונכטה הנובתה

אמב"הנורחאה הרוש"ה תא רפשל -ךתושרל םידמוע
 .ךלש ןז

 .תיטנגילטניאה הרירבה .םיבשחמ [זק

 שו =דד
 0 סג6=גםס
 סי'גוב (6או8) הדידמו בוטיחמ תוכרעמ
 03-388405 לט 67060 ביבא לת .וודטמ חר

 םיידטלב םיציפמ



 דלפ הילד לש םירפסה ףדממ

 םישדח םירפס

 דחפ סאפ אודאטד=

 ו ב :|

 עגרב להנמ
 דרא'צנאלב טנק :תאמ

 ןוסנו'ג רסנפסו

 אולימ יסוי :תירבע

 וישכע ,ימלועה רכמה בר

 !תירבעב ףוסיףוס

 םישנא לע אירקו רצק לשמ והז

 .םישנא םילהנמה

 ךלש תישעמ תופקתשה וב אצמת

 .דבוע התא םדיצלש םישנאה לשו

 .עוצקמ שיאו להנמ לכל הבוח רפס

 'ש 11,750 :ליגר ריחמ

 *ש 9,500 :דחוימ ריחמ

 סירפס / סיבשחמו סישנא - מייעב רואל סיאיצומ דלפ הילד ₪

 םינושאר םידעצ
 קיסייבב
 .סקז ינדור :תאמ
 םטול לאונמע :תירבע

 בשחמה תפש תודוסי תא דמל
 .האנהבו תולקב םלועב הצופנה
 תינכות תא בותכת העש ךות
 !ךלש הנושארה קיסייבה
 'ש 22,000 :ליגר ריחמ

 'ש 17,600 :דחוימ ריחמ

 קיסייב תוינכות 2

 לפא בשחמל

 .ןמדלפ ליפו גאר םות :תאמ

 רדש תור :תירבע

 רפס והז ,לפא שמתשמ התא םא

 תוולמ תוינכות 32 :ךליבשב הבוח

 םימושיי .אלמו ףיקמ דועיתב

 ,םייכוניח םישומיש ,םיישעמ

 תא ןזה .הקיפארגו םיקחשמ

 !דבוע הזו - תוינכותב בשחמה

 'ש 22,000 :ליגר ריחמ

 17,600 :דחוימ ריחמ

₪ ₪ 

 םירפס/םיבשחמו םישנאל םיאלמה ךיטרפ ףורצב םויה דוע חלשו האחמה ףרצ ,רפס ךל רחב

 03-295148 .לט ,61332 א''ת 33325 דיית ,םירפס/סיבשחמו סישנא

 םיאבה םירפסה תא ןימזמ ינא

 .םיבשחמו םישנא תדוקפל ס"ע האחמה ב"צר

 האלמ תבותכ ...-.....----------------
 ןופלט

 (דוקימ .-
0-

 ו
 וו

 לדלת ב ------------7-7-7-7- ואת
 ₪05 46% + םו4 46. 8

 ?השק הפש תירבע

 שיש .

 ו

 !שוטניקמ ליבשב אל
 רבוד אוה וישכע .םיהדהל קיספמ וניא שוטניקמ
 .יתימא רבצ ומכ .תפטוש תירבע
 לכ םויהש ,אוה תאז הדבוע לש ישעמה שוריפה
 דמוע שוטניקמ רובע בתכנש הנכותה רחבמ
 תונכות (!) 400-מ תוחפ אל .החצ תירבעב ךתושרל
 סימושיימ לחה .ךתעד לע הלעתש הרטמ לכל
 םיטקייורפ לוהינ ,םייעדמ םיחותיפ ךרד ,םייסנניפ
 .ינכט טוטרשו
 ,םלועה ריואל אצי שוטניקמש דע ,הריפסה ינפל
 בותכל:תירבעב ישיא בשחמ סע דובעל םיכרד יתש ויה
 .תיזעולמ הנכות בסהל וא תירבעב תירוקמ הנכות
 רסוח דע הובג ןריחמו בר ןמז תושרוד תוטישה יתש
 .תויאדכ
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6058 
 288079 ,282634 ,285869 "לט 49 רט י

 112915 ,241041 לט ,40 סנייר - םיבשחמ ורקימ תוריט תיביס .ינדיס ב ב תוריכמו הגוצת זכרמ - הנכותו םיבשחמ עדי - ביבא"לת <
 40 "לט

 - סמ - עבט ראב < .יצנב - 02-247139"לט ,13 ברוח - םייכוניח םיבשחמ .ט.ח.מ - חפיח = ,רסיא -

 .ליגר בשחמ וניא שוטניקמ לבא
 שוטניקמ לש (הלימה תא ,ןכ) ינואגה הנבמה
 תיטמוטוא ריבעמה ,תירבע ללוחמ תריצי רשפיא
 לכ לוכי וישכע .תירבעל תילגנאמ הנכות לכ
 תורז תונכות תואמ סע תירבעב דובעל שמתשמ
 דוק יונישב ךרוצ אלל ,שוטניקמ רובע ובתכנש
 ךרוצ אללו הנכותה הנבמב סייוניש אלל ,רוקמה
 .תונכת ירושיכב
 ןכומ אוהו ,תירבעה ללוחמב שוטניקמה תא ןעט
 .הצרתש הנכות לכ סע תירבעב הדובעל
 הארו לפא תויונכוסמ תחאל אוב ?ינוימד ךל עמשנ
 .ךיניערומב

 241974 'לט 'א 191 הדוהי"ןב 'חר - םיבשחמ רמות .זעב

 2- סיבשחמ ורקימ רדמס .לכימ = 057771122 לט ,5 יקסנלימס
 .לאומט - 730911 "לט .1 בורוזלרא 5 ו רינ ,02-222255-6 ,97 ופי 'חר ,310 תונח ללכ ,1 קדצ ירעש - - - ,

 אדמל - ןג תמר < .057-78430 'לט ,107 וקסר

 כב - סיבטחמ חמזוי - סילסורי < .04-672780 לט ,20 םיאיבנה -

 הנכות תוי וא ה
 0 ב 'חר-.םיבשחמ ורקימ סלת - תובוחר < .ידא = 285287-4 לט ,29 ךבילרק - (2000) רטג םייטוה 0 ןינב ,9 סעה דחא - םיבשחמ תוכרעמ המזוי
 םיבטחמ רמות .ןבואר =" 04-2582238 ,245555 לט מ .לארה - 246670 'לט ,88 'גרו'ג ךלמה - םיבשחמו

 יל
 תי
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 . ה. וי רנו ומ

 המצוע
 ךתושרל תדמועה
 רגאמ הניה 08465ם |וו
 תכרעמה :יתימא המצוע

 ןסינותנ ידסמ לוהינל רתויב הקזחה
 תרשפאמה ,16--8וז ורקימ יבשחמב
 אלל ךתת ילכב עדימיבואשכ
 .תונכית תעידי אלל ףאו צמאמ

 08455 וו לש חותיפ הניה 08465 ווו
 ברה עדיהו ןויסינה לע תססבתמו
 בשחנה ,הז רצומב ורבצנש
 .סינותנ ידסמ אשונב אתכמסאכ

 :08455 ווו-ב
 .דחא צבוקב תומושר דראילימ לעמ *
 .. .המושרל תודש 128 *
 .ירמונפלא הדש לש הנתשמ ךרוא + (עובק) המושרל סיתב 4000 *
 .תחא הנועבו תעב סיחותפ סיצבק 10 *
 .איש תוריהמב םיסקדניאו ןוימ *
 .סילהונב לופיט *
 .סייטמוטוא סינתשמו סירטמאראפ תרבעה *
 .דחא \בוקב :םילהונ:32 לולבפהתלנ א
 .תידיימ םילהונל השיגה ןכלו ,חותפ ראשנ חותפ-צבוק *
 :יתודידי םינותנ דסמ *

 תויוות ללוחמ 6 תוחוד ללוחמב רופיש 6 סימושיי ללוחמ 68
 .דועו ךסמה סע הדובעב רופיש 68

 .0855 |ווזל 08455 וו תוינכות תבסה *
 .תירבעב הכימת =*

 .ורקימה תנכות ינרצי לודג ,א5ודסא-ד דפ תיבמ 0825₪ וו

 כה 1( כא דלי א
 .םישרומה םיקוושמל וא לנוישנרטניא ירפל הנפ -- 68455 וון| תמצועמ תונהיל ידכ

 03-2852822 ,א ת 9 ילרק ,רט . :

 : : ויצי'ה ,ם ורקימ תוכיא .03-285151 ,א"ת 27 ךבילרק ,וגר 536 ,ג'ר 29 הריציה ,םיבשחמ ורק - 0 0 .- - 2 5
, 

 1-337123-6 ,35 'קסבוחינרשט ,מ"עב ןיילורקימ :הפיח לנו 1/1 רונניא , רפ
 )2-24704ו ,3 יאני ,לארה וגרל :םילשורי

 תורודהמ ןוכדעו יוביג שמתשמל הנקמ השרומ קוושמ לצא הינק קר 03-25276ו1 לט ,א"ת 2 לוריבג-ןבא 'חר



 ה

 ב

 ריילקניס
 חוטב ינא .ריילקניסב תוישומישה םורה תוניטורמ המכ לע רבסה ןלה'
 שומיש תושעל ולכוי הנוכמ תפשב תנכתל םיליחתמה םיארוקהש
 .וז המישרב

 -רטניאה תא תושמשמה תוניטור תואצמנ םורטקפסה לש םורב
 ולא תוניטורב שמתשהל ןתינ הנוכמ תפשב םיתנכתמ רשאכ ,רטרפ
 .517ו 641.1. תודוקפה י"ע ללכ ךרדב

 :לילצ תעמשה
 61.1. 949 (5858) :השיג
 .פדו ₪1  םירגואה תוגוז ןכות יפל לילצ העימשמ וז הניטור :הלועפ
 (437500 לילצה תורידת) -- 30,251.
 .לילצה תורידת * תוינשב ךרוא = 5
 .וז הניטור עוציב ירחא הנתשמ םירגואה לכ ןכות :הרעה

 :061.8 עוציב - ךסמ תקיחמ

 61.1. 3435 (2684) :השיג

 עבצב ותוא אלממו ךסמה תא קחומ 61.8 קיסייבה תדוקפ ומכ :הלועפ

 .יחכונה ג קפא-ה

 :םינותנ ץורע תחיתפ
 641.1. 5633 (16018) :השיג
 .רוטלומוקאב אצמנ ולש רפסמהש םינותנה ץורע תא חתופ :הלועפ
 תונותחתה תורושה יתש 17ו 0 ;תספדמ = 3 ;ךסמה לש ןוילע קלח = 2
 .ךסמה לש

 :חותפה ץורעל דדוב ות תרבעה
 ₪51 108 :השיג
 ץורעל רוטלומוקאב אצמנ ולש 45011-הש ותה תא ריבעמ :הלועפ
 .חותפה םינותנה
 (41 הטילש ות) 161 לשמל ומכ הטילש יוות םג ריבעהל ןתינ :הרעה
 וא ןמסהו (הז רדס יפל) א"ו + תוטנידרואוקה ורבעוי הז ות ירחא
 הטילש יוות בלשל םג ןתינ .ולא תוטנידרואוקל ורבעי האבה הספדהה
 .בוהבה = !2117ו ויד = |08 ,רינ = 118 ,עבצ לש

 :עדימ ץורעל תזורחמ תרבעה

 61.1 8252 (203084) :השיג
 תזורחמה הליחתמ הבש תבותכה תנסכואמ ₪5 םירגואב :הלועפ
 וז הניטור תרזעב םג .םיוותב תזורחמה ךרוא ₪6 םירגואה גוזבו ןורכזב
 .הטילש יוות חולשל ןתינ
 .תשמתשמ איה הבש םירגואה ןכות תא הנשמ וז הניטור :הרעה

 :ץ1/07 - ההובג הקיפרג

 641.1. 8933 (2265) :השיג

 צ הטנידרואוק תנסכואמ + רגואב ,קיסייבב 1.01 ומכ לעופ :הלועפ

 .א הטנידרואוק 6 רגואבו

 .םירגואה לכ ןכות תא הנשמ הניטורה :הרעה

 עונמל ידכ .םירגואה ןכות תא תונשמ תוניטורהמ קלח ,וניארש ומכ
 :תוטיש יתשב םישמתשמ וז העפות
 תודוקפה י"'ע תינפחמב םישמתשמ םהבש םירגואה ןכות תריגא .1
 סקרו שא
 .םאא הדוקפה תרזעבו יפילח םירגואה טסב שומיש י"ע .2

 שומישה תא םיגדהל ידכ ףסא תפשב יתבתכש תוינכות רפסמ ןלהל

 ויועומישו

 :ל"נה תוניטורב

90 5 
2000 0 0010 0420 

 0-0 21 וולו |פ ו-7

 9643 - !ןאאוא 0 וס 0
358 | || )> 020 3 ) 046 

 90099 |)₪9 00 הו

 00 זםצס

: 7 

 ןלהל .תוינש 5 לילצה ךרוא .ץרה 1000 אוה עימשהל יתרחבש רדתה
 :הרוש ירחא הרוש תינכותה רבסה
 ןורכיזב 40000 אתב לחתה 0
 ;407 01.-ל ןעט 0
5 /437500 

 5000=1000*5 5000 08-ל ןעט 0
 לילצ תעמשה תניטורל ארק 0
 .(קיסייבל) רוזח 0

00 000 000 06 

₪ ]6 0 60680 0606 

 ו )2 0000 וס 2

 78וו 6 0000 6[ |

 764 20 000 וכ 12

 6 5 000 2002 קספה 2

 77 ד 0000 51 084

 78 4 000 ץסק 5

 9 06 0000 וו6 4

 78| תמעמ 000 67 255

 6 208 010 18 א

 דו" 9 00 תא

 20 םאס

6 100 

 א 57

 -טקפסה לש םיוותה לכ תא וילע הסיפדמו ךסמה תא הקנמ וז תינכות

 :תינכותה רבסה ןלהל .םור

 .ךסמ יוקינ תניטורל ארק 0
 .2-ב רוטלומוקא ןעט 0
 .ךסמה ץורע תא חותפל ידכ ץורע תחיתפ תניטורל ארק 0
 48011-ב ןושארה ותה לש דוקה 32-ב רוטלומוקאה תא ןעט 0
 .האלולה ליבשב 1.81. ןומיס 0
 .חותפה ץורעל רוטלומוקאב ותה תא רבעה 0
 .בוש רוטלומוקאה לש ונכות תא ךושמ 0
 .הנומה ןכות תא לדגה 0
 .255-ל רוטלומוקאה ןיב הוושה 0
 ,האלולה לע רוזח הווש אל 0
 .(קיסייבל) רוזח 0

648 
 '35 "גוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 בוקידצ לאכימ ,יתימא יחימע / לתפתמ שיבכ

 .תוריקב שגנתהל ילבמ לתפתמ שיבכב עוסנל קחשמה לע
 תינכותה .ישוקה תגרדו שיבכה בחור תא עובקל לוכי ןקחשה

 דלקה ,תדלקמל םיאתתש תנמ לע .לדפל וא יוגיה תידיל הבתכנ
 :תואבה תורושה תא

 ל ב
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 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ
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 200 = א (49152) : 16 <128 11 ?=] 00

 ג א | 0

 204 15 202 146א =-0: 00170 0

 6 1[ ג-203 דא 2: 0070 0
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 ו ,א ישקמ תרזעב קחשל היהי ןתינו
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 אאטששששהמה-

 ערש :ע-ש ב-ש-ח-מ

 יזו-| םחב| א ןןקמ 1 "2 0 דדה  םקא

 280 א 6 סב + ק8 ₪ 50:% = |וה
 ן=ה  ב03שמ ןוש 7578  טק:סדזד א + חו - וג 4 ₪.צ + 1
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 .ןייצמ

 :תויורשפאה ןיב רוחבלו ,א!8אט-ל רוזחל רשפאמ או שקמה

-- 
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 לס,פ ןאש

 .(תסוד08) ל"נה תינכותה .1
 .(1.04וכ) ךסמל טקסידהמ תינכות ןועטל .2
 .(5/8%) טקסידה לע הנומתה תא ןסחאל .3
 .(0011) םייסל .4

 .ןנוכ םע וימאותו זו לפא בשחמל המיאתמ תינכותה
 הקיפארגב שומישה לשב ,השק היהת םירחא םיבשחמל המאתה

 .פ8 \וא הדוקפה לשבו
 :תינכותב רויצל םישמשמה םישקמה

 | רע 5 ל ו ו ל 4

 ינש ןיב וק רוצית ,ןיגורסל הז ירחא הז םישקמ ינש לע הציחלה
 רויצ י"ע עצבל רשפא םיעטק לש הקיחמ .םישקמה לש םינוויכה
 4 .(0) רוחש עבצב םהילע

 985 יי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 ,ת ירק" שיא דוק

 .םכפתשל

 י:ק:ס-ע הז |

 ילש סובהש (םיארוקה םכמ) .סנכנה ראודה תמירע לע "דובע*? יתקספה הז עגרב

 .תצק חונל ..ז תכדעמב הרוקש המב טכתא ףתשל ידכ ,ינחלוש לע חינה

 דועו דועו םיקחשמה ,תוראהה ,תורעהה ,בלה תמושת לע םכל תודוהל ינוצרב

 הצור יתייהו יחחמש תא םירפמ םירבז רפסמ םלוא ;םכיזי השעמ םימעטמהמ

 "קחשמה יללכ" יפל ספדומ אל קחשמהו ,קחשמ זילא ףרוצמו בתכמ תלבקמ ינאשכ

 .ןותיעב וטיפדהל תורשפא יל ןיא -- ("זכו הרורב הטפדה ,תטפדמב הספדה)

 ותספדהל ,קחשמה תביתכל בתוכה שידקמ ןמז המכ תעדרי ינאש יל דנימאה

 ,רומאכ ,םלוא .(ומסרפל הצור ינאו) ומוסריפל הפצמ אוה המכו דנילא וחולשמלו

 אל םלוא ספדומ וא/ו תספדמב טפדומ אל (תרחא תינכות לכ וא) קחשמהש הדימב

 לסל וכילשהל (ךכל תנווכתמ ינאז) ידעצל ,תבייח היהא -- רורבו אירק בתכב

 .זמוקמ םש אלש עודיו רורבש -- הפשאה

 .דחוימב השק היעבה הז אשונבש רחאמ תוינכות/םיקחשמה אשונ םע יתלחתה

 תא איצוה"ל יל תמדוג םיתיעלש "בותכה תאירק* תייעב תמייק -- 02פ/טלק

 דורב בתכב בותכל ודיפקה ,אנא .םכדי בחכ תא חנעפל ידכ (ילש קר אלז) "םייניעה

 .םכיתושקב תא םסרפל הצור ינא -- אירקו

 םיארוקה תא יאדוובו יתוא םיניינעמש יקסיע הז רודמל םכיבתכמ תא ,ףוסבלו

 (בשחמ םש ןוגכ) םיקיודמ םיטרפ ןייצל ודיפקהו רורב בחכב ובתיכ אנא-- םיברה

 .םכיתובושת/םכיתולאשל רשקב םירוריבו

\ 
 יתעדל הלועמ
 יפל הלועמה םכנותיע לע םככרבל ינוצרב תישאר
 יכ ןייצל ילע .ותרוצו ותספדה ,ותמר לע ,יתעד
 ! ! םיבר םינוק םכל הנוק הז ןותיעב םוסריפ
 וא תופמ םויה םיגישמ ןכיה -- לואשל ינוצרב (1
 ?ןוגארדל ןורכיז תפמ
 המכל תובושת בתכמ בר אל ןמז ינפל יתחלש (2
 יתובושת עודמ .21 ןויליגב ולאשש םיארוקהמ
 ! ?ומסרופ אל ןיידע

 .לאימרכ ,ירבייס ןורש

 .הדות
 .ףוסבל תמלתשמ ,רקיה ןורש ,תונלבס

 בורקמ טבמ
 יתייה .בשחמ תונקל ןיינועמ ינאו ןמדירפ לט ימש
 לע בווקמ טבמ רבכ היה םא תעדל הצור
 םא .שוטניקאמ לע וא מבי לש רוינו'ג :םיבשחמה
 .יל וחלשתש דאמ שקבמ יתייה רבכ היה

 ןג תמר ,ןמדירפ לט

 שוטניקמה לע יררה סמס לש בורקמ טבמ ,לט
 מבי לש רוינו'גה יבגלו ,19 ןויליגב םסרפתה
 .ותוא קוושל הקיספה הרבחה --
 תכרעמל רשקתהל ךילע ןיזגמה תנמזה םשל
 .03-295148 .לט ,תירוד וא םחנמל

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 .האל ,םכלש

 םיבועחמ לורטינ
 תא לרטנל דציכ תינכות תגצומ תואבה תורושב

 :ןוגארדבו 80-סא.רא.יט יבשחמב 8/₪8%-ה

 א[ 8

 סא + 3
 ץסאש 4

 קא < 7

 ץ0א < 8

 .1אזז א ץוחלל שי ץ0א+ לכ רחאל
 םושרל שי אא אא -ה תא לרטנל ידכ ךליאו ןאכמ
 םושרל שי הלועפל וריזחהל ידכו סא א 6

 א 6 7
 תוכוחר ,ירעי ןנור

 םייתבמ םספנש
 רשקתהל םישקבתמ םתא -- הדוהי וא השמ ,ןד

 .03-295148 .לט האלל ,תכרעמל

 ?דמלמ למא
 ,ןובשח) דומילל תוינכות םנשי םאה תעדל ינוצרב

 ?לפא בשחמל תירבעב (תורחא תופש וא תילגנא

 סגישהל ןכיה יל ורמאת םא סכל הדוא שיו הדימב

 | .ריחמ הזיאבו
 הילצרה ,יזנכשא רימא

 | | כ... .... ....... . מה

 לש "הרומ המדמ'
 רוצהדב
 / בשחמ" רודמל תעגונ יתלאש

 ףצוי אוהש אוה יוכיסהו רחאמ הנכותה |

 ,םינופלטב

 ל חילצאש רחאלש רעשל םג לוכי ינא

 םג 1880₪ תעדוה עיפות 130 הרוש לע

 לע רבגתהל ילש םישופיחה תרגסמב ןכאו) 0

 .(וזכ העדוה יתלביק היעבה

 ,הדות

 םילשורי ,ץרפ .ג ר"ד

 קט \סאס* 45806 י  פסטאז

 יקטלוול הבוגת
 (21 ןויליגב) יקסלוו ינוי לש ובתכמל הבוגתב
 עדימ יפד הינתנמ קראמ דרפלא 'גניא ר"ד ףריצ
 רשקתהל שקבתמ ינוי .ותוא ןיינעל םילוכיה
 .לט ,האלל היצמרופניאה תלבקל תכרעמל
8 
 .קראמ דרפלא 'גניא ר"דל תודות

 תולאוע ,תולאש

 ןוגארד
 ל שי זר ומר 32 ןוגארד יתושרב

 מב -

 61080 א"בש הנוכמ תפש

 20 ןתא ?דציכ ,ןכ םא ?תאז לטבל רשפא סאה



 לפא בוש
 אגוש תודוקפה תועמשמ המ לואשל ינוצרב

 רשפא םאהו וימאותו לפא יבשחמב אנא גאו

 ?רתוי טרופמ רבסה ומיגדי רשא םירפס שוכרל

 רורד לייא

 ?"סטד 0ז אופאסהד"
 ןמזב .היעבב לקתנ ינאו !6א םורטקפס יתושרב
 ,ןיקת לכה פייטל ותוא ןיעטמו תינכות בתוכ ינאש
 ינא בשחמל הרזח התוא ןיעטהל ינוצרב רשאכ ךא
 התלעוה אל תינכותהו אלמ ןורכיזה יכ לבקמ

 בש שחמל

 ,20 ,10 תורושב בתוכ ינא תינכותה תא ,בגא
 .1800 הרושב רבכ ץוצל הליחתמ היעבה .'וכו 0

 ?םילימה יוביר בקע רצוויהל הלוכי היעבה םאה

 תא סינכהל לוכי יתייה אל היעבה וז םא ךא

 יכ ,ןורכיזה ךותל הביתכה ןמזב הנורחאה הרושה
 לבוקמה הערתה םוזמז עמשיהל ךירצ היה

 .הז בשחמב
 ,הדותב

 םימודא-הלעמ ,רדיק בד

 ןודעומל תולאשע

 יסיביב
 יסיביב ןודעומל תולאש המכ יתושרב

 ?70]אז הדוקפב םישמתשמ דציכ .א

 קיסייב תוינכות יתש טילקהל ןתינ דציכ .ב
 תודוקפה םע שמתשהל ןתינ ךיא הז הרקמבו

 25001. א

 45/8/88 תפש דומילל רפס םייק םאה .ג
 תפש דומילל רחא רפס לכ וא תירבעב יסיביבל

 ?תירבעב 6502 דבעמה לש הנוכמה

 .תכרעמה ירבחל םייבבלה יתוכרב תא אנ ולבק
 הרדח ,רקדש ןועדג

 תידוס תינכוה
 .'ק 64 2 לפא בשחמ יתושרב

 תוארל תורשפא עונמל רשפא ךיא תעדל ינוצרב
 ילע תפסות הזיא) קיסייבב תינכות תונשל וא
 לע יל ונעתש הווקמ ?(תינכותה תליחתב ףיסוהל
 .בורקב תאז הלאש
 .הדות

 .הילצרה ,יזנכשא רימא

 ץנימ ןדמ ידנאלכ
 .לפאל תוישוק לע הינתנ ,ורוטיורק ידנאל הבושת

 :תובושת
 ןכטטפ 18-860וטווח "ל הלאשב ןווכתמ ךנה (1
 תורישי וז היצולוזרב שמתשהל לוכי ךניא ןכבו
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 קם. הז

 .ךכל תדחוימ הנכותב שמתשהל ךילע .קיסייבמ

 וז זטהש לש [ 776 1 זוג תצלמומ

 םא וז היצולוזרמ ץמש תוארל לוכי התא ךא

 :םיאבה םירבדה תא בותכת

 הז
 תו

₪066-16290,0 
 יהוזש עד ךא ,םינושמ יד םירבד הארת זאו
 רייצל לכותש ילבמ לבא ,הלופכה היצלוזרה

 .הילע
 תורישי שמתשהל לוכי אל התא בחרומה ןורכיזב
 לפא לש שדחה 0%-ה תא ךירצ התא ,קיסייבמ
 100208 "ה -

 ןנוכ רותב ךלש בחרה ןורכיזב שמתשהל לכות םש

 .ליעיו ריהמ ,ינש
 :םיאבה םירבדה תא בותכת
 .שצשז חוטחט "המ אצ םדוק .א

 /80008-מ ,יהשלכ תונכות הלעת -- קיסייבה .ב

 .(קיסייב תינכות יוצר)
 פגש ₪3 םש :השע .ג

 !ונורכזב תאז רמוש בשחמהש הארתו
 60 אגו :וישכע .ד

 .ןורכיזה לש ןנוכה לש <גווווטו"ה הנהו
 ולעפיש 008 תודוקפ ינימ לכב ךל קחשל לכות ךכ
 .ןורכיזה ןנוכב םג
 ךל תנתונ ,הקיסומ תנכות איהש הנכות לכ
 .היעב וז ןיאו ,הקיסומ בותכל תורשפא
 1606 כוש( !טצוט (סווגוזווסח א :תצלמומה תינכותה

 ש"המר ,ץנימ ןד

 שובכל הצור

 ..םיבועחמ
 תא טעמכ הצממו שממ הלועמ אוה םכנותיע .א
 .(ינומכ) םיבבוחה תונינעתה ימוחת לכ
 םיקחשמה ןמ קלחב םימסרפָמ םכניאש לכח .ב
 .םיאתמ אוה וילא בשחמה םש תא
 :תולאש לואשל יתיצר .ג
 טקסידל הטסקמ תוינכות ריבעהל רשפא םאה (1
 ?דציכו ,(לפאב)

 ,ךפיהלו לפאל רודומוקמ ריבעהל רשפא םאה (2
 ?דציכ
 ,ךפיהלו לפאל יראטאמ ריבעהל רשפא םאה (3
 ?דציכ
 בתכב תובושתה תא יל וחלשת םא םכל הדוא .ד
 תא לבקמ ינא בורלש ינפמ םכנותע יבג לע אלו
 ינא ןיא ןכלו תורישי אלו "היינש די"מ םכנותיע
 .הרידס הרוצב םכנותע תא ארוק

 הירבט ,ןמרביל קילומש
 .הדות
 םיאשונ םניאש םיקחשמ םימסרפמ ונא ןיא םויכ *
 אלו הדימב .דעוימ אוה ולש בשחמה םש תא
 קחשמהש ןייוצמ -- שרופמב בשחמ םש םושר
 .םיבשחמה בורל םיאתמ

 בורל הבושתב וניארוק תא םיפתשמ ונאו רחאמ *

 יבג לעמ תובושתה תא אורקל "ךרטצת" תולאשה

 .ןותיעה

 לפאמ

 רוטנורביורקימל
 בשחמ לעבו ,םיבשחמו םישנא לש עובק ארוק ינא
 שיש םייוניש תמישר יתפריצ .2 רוספורפורקימ

 ידכ לפאל תודעוימה קיסייבב תוינכותב עצבל
 :המסרפל שקבמו רוספורפורקימל ןמיאתהל
 | וואו: או 40950 :( - 40051 1

 2 סו ו-0 107 :א גה סא 6+8 ג .אשאז

 ו כז א 32,07,240,144 ,2 ,|33 255 6

 כן: א(49152) 0

 :םושרל שי הדוקפה העיפומ וב םוקמ לכב (2
 יא 11 40951:12= 1: א(255) יא "< 0

 6/114095| תודוקפ המכ ףיסוהל יאדכ (3
 הטילשה רופישל תינכותב םינוש תומוקמב
 .תדלקמהמ
 לפאה ןיב םיירקיעה םילדבההש םג ןייצל ינוצרב
 9600 :תובותכל היינפב םה רוספורפורקימל
 תובותכב ןכו תדלקמהמ תוארוה תלבקל 0
 רוספורפ ורקימ 54000+555:ז לפא .ינשימה ךסמה
000 

 הילצרה ,םייח םולכנדלוג

 20 קיו

 תובתכ תרדס ונמזב םתמסרפ יכ יל ררבוה
 וליאב תעדל ינוצרב .20 קיווב שומישה לע
 לכוא ךיאו םתוא םתמסרפ תונוילג
 .םשכורל

 רינש ץובק ,ןגכ ילא
 "זמל הנפ אנא ,היצמרופניאה תלבק םשל
 03-295148 :לט תוריכ

 ?םימיאתמ םאה
 הצור יתייהו ואדיוו הרטקפס בשחמ לעב ינא
 יבשחמ לש הנוכמ תפשב תונכות םאה לואשל
 םאה אל םאו ?ואדיוו הרטקפסל תומיאתמ אא

 ?ןמיאתהל ךרד תמייק
 םימיאתמ אופא יבשחמ לש םירפס םאה ןכ ומכו

 ?ואדיוו הרטקפסל
 ןמשירפ דוד

 יראטאל תובש
 תנכתל רשפא םאה אא. יראטא בשחמ יתושרב
 ןתינ הפיא ןכו הדימב ?ןרטרופו לובוק תפשב
 ?ןרטרופו לובוק תופשה תא גישהל

 א"ת ,רינ יזרח

 עצבמ לש ובוט
 הנכות םכל חלושה לכ יכ םתמסריפ 13 ןויליגב

 תיעוצקמ תורפס תיינקל רבושב הכזי ולמע ירפ
 .%25 לש ךרעב ,ףוגניזיד בל ,גאב תונחב

 5 תי םיבשחמו םישנא ןיזגמ
5 

 .ףקותב ןיידע וז העדומ םא תעדל ינוצרב (א

 ומסרופש תוינכות רופישל קר איה הנווכה םאה (ב

 .ילמע ירפ הנכות לכל וא

 .הדות
 א"ת ,לגניר ינד

 רבוש עצבמו ,םייתסהל ופוס עצבמ לכ ,ינד ןכבו
 תויהל ךישמתש ךל םילחאמ ונא .םייתסה %25-ה
 ךיתוינכות תא לבקל תע לכב חמשנו יתריצי
 .תומיאתמה תא םסרפלו

 םלשומה בוחמה
 יכרוצל יתיב בשחמב תנינועמ ינא בר ןמז הזמ
 לוכמ הלועמ םלשומ בשחמל יתנווכו דומיל
 .דיתעב םג יל שמשיש ידכ תאזו תוניחבה
 :תואבה תונוכתה בשחמל ויהיש הצור ינא
 לכ ילב המצוע ברו תודוקפ ללש לעב קיסייב .א
 .םישוקשיקו 0% ינימ
 תחבושמ הנכות ,עמש ,הקיפארג יבגל ל"נכ .ב
 .יפקיה דויצ לש דואמ בחר ןווגמ לעבו
 םינוירטירקב דמוע ל"נה םיבשחמה ןיבמ ימ
 :ל"נה
 ?יסיפ מבי ,יסיביב ,יא 2 לפא
 ,הדות

 הרדח ,ןמרסו לחר

 ,הרקי לחר
 אנא יאצמת םא ,םלשומ בשחמ תשפחמ תא

 .יל יעידוה
 םימדוק םיניזגמב ;ךתלאשב םיבשחמה יבגלו

 .םהיבגל תוריקס אוצמל ילכות

 ..825 בושו
 בשחמ תוינכות 3 םכל יתחלש םישדוח 4-כ ינפל
 דחא סיסבמ רפסמ תכיפה (א :אבה טוריפה יפל
 (ג והשלכ סיסבב לפכ חול (ב .שקובמ רחא סיסבל
 ומסרפתה הלא תוינכות .והשלכ סיסבב רוביח חול
 םישנא ןוחריה לש 19 'סמו 18 'סמ ןוילגב

 .םיבשחמו
 םסרפתתש תינכות לכ ,דימת םתעדוהש יפכ
 825-ב תינכותה בתוכ תא הכזת םכנוחריב
 30-מ רתוי ורבע .(תינכות לכל) םירפס תשיכרל

 תא יתלביק אל ןיידעו ,ןושארה םוסריפה זאמ םוי

 .םכתמורת
 .תומורתה תא יל חולשל םכשקבא

 ,הדות
 דודשא ,ןונג דוד
 םיווקמ ונא .רבכמ הז םייתסה עצבמה ,דוד
 .ונילא םחלשל ףאו תוינכות בותכל ךישמתש

 תרומת םטירטס

 קחשמ
 תא םתמסרפ 63 -- 64 םידומעב 18 רפסמ ןויליגב

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 ייקס-ע הז |
 ףא .ירבע הנש חול בושיחל יתינכות

 גאבב םירפס תיינקל חטבומה רבושה תא יתלביק

 רבושה תא ילא וריבעה אנא .525 לש יוושב

 .ירשפאה םדקהב

 םרט ןכ יפ לע

 ןג-תמר ,רוד רמות

 ,רמות

 .לגניר ינדלו ןונג דודל ונתבושת האר

 עובק ארוק
 דיגהל יילעו ןושארה ןוילגהמ עובק ארוק ינא
 רמוחה לבא ןורחאה םכנוילגב רכינ רופיש לחש
 .םיקפסמ אל ןיידע םיאשונהו
 איה יתשקבו יסיביב םגדמ בשחמ יתשכר ןמזמ אל
 "סקטלט"ו "לטסירפ" םיגשומה תא וריהבתש
 .יסיביב בשחמל םירושק םה ךיאו
 .הדות

 הפיח ,ןמלז ןבואר

 גזיגיזב רודומוק
 לואשל יתיצרו (68או) 64 רודומוק בשחמ לעב ינא
 :תולאש רפסמ
 יברימ רפסמ רוציל לגוסמ בשחמהש עדוי ינא .1

 יהמ :איה יתלאש ,(םומיסקמה הז) ,םיעבצ 16 לש
 הב רתויב ההובגה (תודחה/הדרפהה) היצולוזרה
 ?םיעבצה 16 לכ תא גיצהל בשחמה לוכי
 וא ,טושפ ינועבצ רוטינומב ,עבצ"תייזיולטב)
 (?868 עבצ רוטינומב וא ,בכרומ
 ינא ,הברה יד וגולב תנכתמו ,וגול בהוא ינא .2
 ךכ ,דואמ ההובג היצולוזר לעב רוטינומ הצור
 תותשקו ,םיבע אלו םירורבו םיקד ויהי םיווקהש
 .גז"גיזב אלו םיקייודמו םיקלח ויהי םילגעמ וא
 רתויב ההובגה היצולוזרה יהמ ,איה יתלאש בושו
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 לכב וא (קורי רוטינומב) ,אמגודל קורי ,דיחיו
 ?רחא עבצ"דח רוטינומ
 הקיפארגב הדובעה יבצמ (המכו) םהמ ,םוכיסל .3
 ?(םיגצומ םיעבצ המכו ,היצולוזר וזיא) בשחמב
 ?טסקטל הדובעה יבצמ םה המכו םהמ ןכ ומכ
 הדותב ,אבה םכנוילגב תובושתה תא ומסרפ אנא

 שארמ
 .יראוגיו טנרול

 יבורקימה ןמאנ
 .יבורקימ בשחמ לעב ינאו ןייטשנורב תימע ימש
 ונממ הנהנו וכרד תליחתמ םכנותיע תא ארוק ינא
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 סתבתכ ןותיעה לש תונוילגה דחאב .יבורקימה
 םיבשחמה ןמ רחא ףא חפקל םיניינועמ םכניאש
 רמוח דיתעב אצמאש דואמ הווקמ ינא .םייתיבה

 .בשחמה לע ןיינעמ
 בשחמל תינכות םכילא יתחלש שדוחכ ינפל
 רחאב םסרפתת איהש הווקמ ינאו יבורקימה

 םיבורקה תונ נוילגה |

 יינועמ ונניא ,תימע ,ןוכ

 םוסרפל יוארה רמוח

 יכ רפסל ל

 אל האצוהה שדוח תא תכשחמש

 תינכותהש ידכ יסיסב ןותנ יל רסח .ורפסמ

 לש ןושארה ןויליגה רואל אצוה ובש דעומה אוהו

 יכ ?הז ןותנ יל קפסל לכות םאה .ישדוחה ןיזגמה

 תונוילג לש רואל האצוה יכיראת בשחל לכוא זא

 ע תאז םושרל ףאו יתושרבש םינוש

 הילצרה ,בוט-ןח ןומצע

 יתבתכ

 אצי ישיא בשחמה לש ןושארה ןויליגה ,ןומצע

 (! םייתנשמ הלעמל) 1983 ראורבפב רואל

 [ ן ן וגארדל םיקיפו םיקיפ
 תמישרל םיפסונ םיקופ ףיסוהל ינוצרב (א
 ישיא בשחמ ןוילגב המסרופש םיקופה
 : ןוגארד תניפב 11 'סמ
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7682 0045 30, 7681 ₪06 
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 סא6 0
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 סא6ש 0
 085 31,0:31א -ל ןורכיזה תא לידגמ (3
 60 9 בשחמה יוביכ (4
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 וס | קאוסספ 41 :50865א וו 8
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 90 פאס
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 .תועט הלפנ
 'מעבש "תיתונמוא הקיטמתמ" תינכותב
 .הצרהל תנתינ הניא תינכותה הללגבו 5
 :90 הרושב איה תועטה
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 תינכותה לש ןוכנ קתוע יל וחלשת םא
 .דואמ םכל הדוא
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 תא יתסנכה הלחתהב ,תזורחמ תספדהל הניטורב תשמתשמ וז תינכות
 - 31000 ןיבש ןורכזה רוזאל 0885 לש האלול תרזעב תזורחמה
 :תינכותה רבסה ןלהל .הלעמל ספדומש 4

 .2-ב רוטלומוקא ןעט 4
 .ןוילע ךסמ חתפ -- ץורע תחיתפ תניטורל ארק 8
 .ןורכזב תזורחמה םוקימ תא 05-ל ןעט 0
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 ןוהנט ₪
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 ש המ לכ - רוציקב ,5
 רחמ לש ןותיעב
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 התאו ... ומתח םה
 וה 22 2 אה לכב םיקנב ינינס ן]ן 0

 ומאה 1 0 הוטיבינכמו תוונח 2. 1 8
 ל?בקמו םיקסע ישנא יפלא דועו

 יארשיה קשמב תוטלחה

 המ



 יימ-צ.ע ת-ו.נ.כ-י-ת

 םתירוגלאה
 םימתידוו2כא יזי-לע -- תונכית תויעב ןודתיפל תיטננלאה ךרדה

 יביש בקעי

 ?היעב םירתופ דציכ

 אל₪ וא עדומב ,םיעצבמ רנחנא תויעב ןורתפב םיקסוע דנאשכ

 תויעב ןורתפש רניבה םינומדקה םג .םידעצ המכו המכ ,עדומב

 אוצמל לכונ תויוברתה בורב .םימיאתמ םידעצ תטיקנב ךורכ

 .הליחת הבשחמב השעמ ףוס -- םרקיעש םילשמו םימגתפ

 ןונכתו היעבה תרדגה :םיבושח םידעצ ינש םימדוק ןורתפה עוציבל
 המכו המכ ונבל תמושתל תחקל ונילע ןונכתה תעב .הנורתפ
 :לשמל .םימרוג
 רשפאשו ,ונידיביש םינותנל ומיאתי םיננכתמ ונחנאש תולועפהש <
 .ןעצבל היהי
 .ןורתפה עוציבל תולועפ-רדס עובקל ונילע 4
 .ןורתפל ךרדב תולועפה רפסמ תא רידגהל ונילע 4
 תעב שחרזוהל םילולעה םינוש םיעורא ןובשחב איבהל ונילע 4
 .היעבה ןורתפ לע עיפשהל םילולע רשאו ,עוציבה

 .ןנכתל חרכההמ ונתוא הררחש אל ונרודב בשחמה תעפוה םג
 ,תונדפקב וניכלהמ ןנכתל ונתוא בייחמ בשחמה תרזעב היעב ןורתפ
 ןורתפל ןוכנ ןונכת לש ותובישח יהמ עדוי וז הכאלמב קסועש ימו
 .ליצי

 תולועפ עצבנ םא ןיבו היעב ןורתפל בשחמב שמתשנ םא ןיב
 ,רתויב הבוטה ןורתפה ךרד תא רתאל ונילע ,תודדוב תוינדי
 .הכלהכ הננכתלו

 ?עמשמ יאמ -- םתירוגלא

 -- המגודב חתפנו
 לטוה ,18%-ל 15%-מ ףסומ ךרע סמ ירועיש תאלעה תובקעב

 גיצהל ונילע .םינוש םיריחמ תואמ ללוכה ןוריחמ ןכדעל ונילע
 ריחמה לש ,םירצומהמ דחא לכ יבגל ,טורפ הבו םיריחמ תמישר
 אלל ,רייתל ריחמה לש ,18% רועישב ףסומ ךרע סמ ללוכ ,שדחה
 .סמה םוכס לשו ,ףסומ ךרע סמ

 :ןעוציב רדס יפל עצבנש תולועפה תא םושרנ הבה
 .ןשיה ריחמה תאירק
 .רייתל ריחמה תלבקל ,100-ב ותלפכהו 115-ב ותקולח
 םוכס בושיחל ,100-ב ותקולחו 18-ב רייתל ריחמה תלפכה
 .סמה
 תגצהו תונורחאה תולועפה יתשב ולבקתנש תואצותה ףוריצ
 .ףסומ ךרע סמ ללוכה ריחמה איהש ,האצותה
 .הנושארה הלועפל הרזחו ,אבה רצומל רָבָעַמ

 ךישמהל וילע ליטהלו ,שדח דיקפל רוסמל לכונ תאזכ המישר
 .הדובעה תא עצבל

 ךרד יהוז דימת אל ךא .תילולימ היעב לכ חתנל םילוכי ונחנא
 עוציבל םיכילהתה תא חתנל תלבוקמה ךרדה .הטושפו החונ
 םילמסב שומיש ךות ,המירז ימישרת תועצמאב איה הלטמה
 .םימכסומ

 1028 רפסמ 180 ןקתב םיעיפומ םימכסומה םילמסה
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 ,ואז אא דדסא הו.סא6 או דדסא סא אא 2 דוסא
 יואסאא אזוסא 8צאסו 5 06585186 1.01 ייכ
 םימכסומ םינמיס תונוש בשחמ תורבחל .אא1 א 3.5 1970"ב ןכו

 .םיפסונ
 הלא םינמיס תרכה .רתויב םיחיכשה םילמסל סחייתא הז רמאמב

 :םה םילמסה .המירז םישרת לכ טעמכ ןיבהל ונל רשפאת

 םויס/הלחתה

 הבצה/בושיח

0 
 ןיב וא םישרת יקלח ןיב רושיקל םישמשמ םיאבה םילמסה ינש

 :םינוש םיפד
 רושיק

4 
 .םתירוגלא הָנוכמ ,הלועפה ךרד תא תראתמה ,תוארוה תרדס

 ףוסניאל האלול

 םילמסה) ךכ האריי הלעמל יתאבהש המגודב תולועפה רואית
 ;(.תולועפה רדס תא הארמה וקב םירבוחמ

 הבצהו בושיח

 8-א/0*115

 הבצהו בושיח

00 

 הבצהו בושיח

"= 

 הספדה

56 

 '%5 "גוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 לע תרזוחה ,תיפוסניא האלול יהוו .םויס ןיא הז םתירוגלאל
 םירקמה דחא יבגל ןורתפה עצבתמ םעפ לכב ;בושו בוש המצע
 .הרדסב

 .איה הלק ונגצהש םתירוגלאל בשחמ תינכות תביתכ-תכאלמ
 :סחייתמה לומיסה דצב תינכותה תא הנבנ

 10 ואץט ז "ןשיה ריחמה";\

8-//115*100[ 20 1. 8-50 

+0 00 

=" 401] =" 

 הספדה 50 אזאד ₪

60 0010 0 

 תחא לכ .ןייד תוטושפ תולועפל ונעגה הז םתירוגלאב
 בגאו .תחא קיסייב תארוה תועצמאב ריתהל לכונ תולועפהמ
 וזיא םג ןובשחב איבנ המירזה םישרת ןונכית תעב יוצרש םכריכזנ
 .תונכיתל ונשמשת בשחמ תפש

 :האבה המגודל התעו

 םירפסמ לש תרצע

 תא םושרא םעפה) .ּושַעְו ואר ?תרצע בשחמה תרזעב בשחנ דציכ

 :(םישרתה דצב קיסייבה יטפשמ

 5 עא1אַד "תרצעה בושיח"

 / אוק א------ [₪ ואטד "רפסמה והמ" ;

 20 1.םד ==1

 30 1.01 8=ו

 ןכ

 ו

 כ 4-0

 60 ד ת-8*7

0 00170 70 

 80 ץא[אד "איה הבושתה

 90 אס

 :היעב התוא רותפל ונרזעתש המוד תינכות רבחל ונתלוכיב

 5 ?81אד "תרצעה בושיח"
 10 ואט "רפסמה והמ" :

 20 ן.םד ץ=]

 30 208 8-1 ד0 \

 40 1.07 ץ-ז*8

 1985 ינוי םיבשחמו םישנא ןיזגמ

 י:מ.ציע הררה

 0₪-א1:א] האלולה ידי לע האלולה נועבקנ םעפהש אלא

 לפכה חולל םתירוגלא

 :וידחי תאז הסננ הבה ?לפכה חולל םתירוגלא רבחל םתיסינ

 5 81א1 "לפכה חול"

0 1 10 
 20 זז 0

 25 ויאואז] : ץאואד

 30 | 1 \<ה+1

 4011] 8-₪+ו

 50 1 ₪10 1116א 60 10 0

00 1/1 6>*8 

 70 ץאואז 1 (*6)4-3

0 01 0 

 90 ן א=>10 א 60010 0

0 .1 95 

100 60010 5 

 0 עא

 גוליד ידי-לע) הרושל הרוש ןיב םיחוור רוציל דעונ 5 טפשמ

 , כ הנבנ 70 טפשמ .ןרקאה לע לבקתתש הגוצתב ,(הרוש לע

 לפכה חול לש תלבוקמה הרוצל םאתהב היהי הרושה הנבמש

 .רָּכּומה
 הארוהה תרזעב סג רוציל לכונ תינכותבש תואלולה תא

 08-אזא1

 5 אואַד "לפכה חול"
 10 08 א-ו ד

 20 ץאואד
 0 08 8-ו ד0 0

 40 ץאואז 1 8 (4-3*8)ה*8.
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 ---₪₪חמת-*-/[.2.>-  ₪=₪--..

 1-3 תה: יח

 50 אפאד 8

 60 ץאזאד

 70 אפאד א

 80 םאס

 הבשחמל רמוח

 רותפל ונידיב םיעייסמה םימתירוגלא םינוב ונחנא תובורק םיתעל
 םה ךא ,הליעי בשחמ תינכות םהיפל תונבל ףא ונתלוכיבו היעב
 .םיינבמ םימתירוגלאל םיבשחנ םניא

 רמוחכ ךא .רובידה תא ביחרנ דוע םיינבמ םימתירוגלא לע
 :לק יונישב לפכה-חול לש םתירוגלאה תא איבנ הבשחמל

 .תינוציחה ינפל תימינפה האלולה תריגסל בל םיש

 הייעטו יוסינ -- בושו

 שרושה בושיחל םתירוגלא תונבל ונילע .הנוש האבה המגודה
 תפשב תינכות .דייעטו יוסינ לש ךרדב ,יבויח רפסמ לש ישילשה
 לש 18 ןוילגב ונאבה הייעטהו יוסינה תקינכטל םירבסהו קיסייב
 םהבש םיבר םירקמב תישומיש וז הקינכט יכ קר ריכזא .ןיזגמה
 .תירשפא יתלב וא ,תישעמ הניא תיטמיתמה תינבתה תרתה

 יושעה רפסמ רחבנ םעפ ידמ .רקיעו ללכ ךבוסמ וניא ןורקיעה
 ,תיטמיתמה האוושמב ביצנ הז רפסמ .תשקובמה האצותה תויהל
 וא ,ןוזיא םייק םא .האוושמה יפגא ינש ןיב ןוזיאה תא קודבנו
 .תגצומ האצותהו ,יוסינה ךילהת םייתסמ ,חינז ןוזיאה-יאש

 :הטושפ וז המגודב תיטמיתמה האוושמה
4-8// 4 

 .(8 לש ישילשה שרושה אוה 4)

 הבצה
4 

 הבצהו בושיח
4+8/4/4(2)-6 

 6(488-א)
 /1000-מ ןטק

 10 ץחזאד "ישילש שרוש תאיצמ"

 60 אשד "רפסמה והמ" ;3

 הבצהו בושיח

 2 30 1 ד 4

 90 [.םד 6-(4+8/ 4/ )2
 הספדה

 100 [= 4 8506- א)<0.0001 דא שא 6070 0

110 7 46 

130 000 

 .ומדוקל ןורחאה םתירוגלאה ןיב םילדבהה לע דומעל וסנ
 תא ונדמלו ,המירז םישרתב ךילהת ראתל דציכ וניאר םעפה

 :םה וללה .ךילהתה רואיתל םישמשמה םיירקיעה םילמסה תוהמ
 ,טלפו טלק תולועפל תיליבקמה ,םויסו הלחתה לומיסל הספילאה
 לש הרוצ איה הספדה .הבצהו בושיח תולועפ למסמה ןבלמהו
 >  .הספדה תולועפל תיליבקמה לומיסב שמתשהל םיגהונה שיו ,טלפ

 160 ץ81אַד 6; "הבושתה איה"

 170 פאס

 .קוידה תמר תא תולעהל לכונ 100 טפשמב

 '965 יי םיבשחמו םישנא ןיזגמ 78
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 חו הד |
 םרוטה רבב ןארידת תוחולש

 תרזשקתה תביטח ]8 ₪8₪ רפא רא דארמ

 04-5359227 .לט ,הפיח רזעילא תירק ,וס ל-הצ 'חר -- מ"עב "ןופולרבס" ₪ 9262399 ,9262213 ,9262484 לט ,ת*
 . ט ,ת"פ .ה יב 1 ₪ ?

 חל. 22 . כ י ב

 22-280406 -- 222606 .לט .םילשורי .5 הכלמה ינלה 'חר :"תרושקת חלייא" ₪ (םיוק 5) 03-770141 .לט .םייתעבג 0 2 ו

 25-772171 .לט ,קרב-ינב .72 רמושה 'חר -- מ"עב (1977) "הקינורטקלא דרמש" ₪ 382069 ,381814 373731 ,א"ת 5 ול ה
 02-221857 .לט םילשורי 1 גארפ תרושקת תוכרעמ .ר א ₪ מ



 "תומואתה' |

 .יאלמו ש''חנהל תומלשומ תונכות
 ?י'תומואתה'/ תוארקנ ןה עודמ

 .ךל תנבומה ,הפש התוא תורבדמו ןהיתונוכתב תומוד ןה !בוט תיב -- תיבה ותואמ ואב ןהיתש יכ
 .תומואת יתש ומכ ,דחי דימת תוכלוה יאלמו שייחנהל תונכות

 !ךתוא הנמהדת -- תואצותה ,םידלי קחשמ הז -- ''תומואת''ב שמתשהל
 .ןוצר יעבש םישמתשמ תואמ ךכ לע ודיעיו ,תומלשומ תונכותל ''תומואת''ה תא ושע ,חטשב סושילו רקחמ לש תובר סינש

 .ןרלא תיב -- ייאבאייה לש תורשה תא סג לבקמ התא ,/'תומואתה''ה תא ךלש בשחמל ןתונ התאשכ

 ש/ .גוטרפ -הגנ

 .תורוע םיניבמ םיבועהחמ םיניבמ -ןרלא

 ו 5 םעב ןר ןרלכוצ

 ב וכו זו כ 14 יז | : =
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